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Ćwiczenie nr. 1
Pamiętasz kim chciałeś/aś
zostać w dzieciństwie?
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Jako dzieci wierzymy, że wszystko
jest możliwe, że możemy zostać
każdym. Możesz nie pamiętać, ale
podejrzewam, że w Twojej głowie
nie nie było ograniczeń związanych
z płcią, wykształceniem, zasobami
finansowymi, historią zawartą w
CV. 
To była czysta niezapisana karta,
gotowa do zapełnienia, do której
wielu z nas pragnęłoby wrócić. 

Ja na przykład miałam intensywny epizod odgrywania roli księdza.
Odprawiałam domowe msze, na które zapraszałam moją Mamę i Babcię,
zachęcając je do śpiewania religijnych piosenek (musiały mieć niezły
ubaw 😉). Nie przejmowałam się tym, że nigdy nie widziałam, aby msza
była odprawiana przez kobietę. Liczył się element zabawy i
doświadczenia. Przypuszczam, że chciałam sprawdzić, “jak to jest
prowadzić tak ważną ceremonię, być kimś, kogo inni słuchają i za kim
podążają”. 

Być może to od tych domowych mszy zaczęła się moja trenerska kariera.
.
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Niestety bardzo szybko nasza dziecięca biała kartka zapisuje się
wspomnianymi wcześniej ograniczeniami. Zaczynamy poruszać się w
świecie społecznych norm, zakazów, nakazów, ale także własnych
przekonań na temat tego, czym kariera zawodowa powinna być, a czym
nie. 
Zapominamy o tym, że praca nie wiąże się tylko z byciem cenionym
profesjonalistą. W pracy nie zawsze musimy znać odpowiedzi na każde
zadane nam pytanie, regularnie dostawać awansów, czy podwyżek. Praca
może być także zabawą, eksperymentowaniem, szukaniem odpowiedzi i
cieszeniem się procesem, a nie tylko samym jej wynikiem. 

Wiesz, chodzi mi o to, że często nasze profesjonalne łatki stają się
ważniejsze niż zawodowy fun. 

A łatki i mocne do nich przywiązanie ma bardzo mało wspólnego z
zawodowym sensem. Więcej sensu mieści się o dziwo właśnie w zabawie,
która może rozszerzać nasze horyzonty, dawać możliwości sprawdzania
się w różnych rolach i rozumienia, jakie mogą być efekty różnych
naszych aktywności. 

Zawodowy sens rozpoznaje się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie
wytrzymać trudności związane z angażowaniem się w działanie na rzecz
.... no właśnie sensu, czyli czegoś większego niż my sami. 

 .

Nie martw się jeżeli termin
zawodowego sensu wydaje Ci się na
razie mglisty. Zbudowałam program
"OdKoduj Sens Pracy”, aby pomóc Ci
go zrozumieć i wcielić w swoje życie. 
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Zacznijmy od podstaw - zaproponuję Ci
pierwsze ćwiczenie. 

Znajdź swoje zdjęcie, na którym
miałaś/eś 5-6 lat oraz z wieku 11-12 lat.

Następnie wybierz odpowiedni czas i
miejsce, aby móc na spokojnie zapisać
sobie odpowiedzi na poniższe pytania.
Zadbaj o to, abyś mógł/mogła się
zrelaksować i w pełni oddać refleksji. To
bardzo ważne 😊.

Popatrz na pierwsze zdjęcie, to na którym
jesteś młodsza/y i odpowiedź na wszystkie
pytania. Zrób to samo z drugim zdjęciem.
Porównanie różnic w odpowiedziach może
dać Ci pewne wskazówki w poszukiwaniu
podstaw Twojego sensu 😊. Jeżeli nie masz
zdjęć z tego okresu, możesz wrócić
pamięcią do tego czasu, aby odpowiedzieć
na poniższe pytania. Zachęcam Cię jednak
do odnalezienia zdjęć. Może się okazać, że
zauważysz więcej niż podpowiada Ci Twoja
pamięć.
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Pytania do zdjęć
Gotowy/a? Zaczynamy!

Jakie marzenia ma
chłopiec/dziewczynka
na zdjęciu? 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

W co najchętniej się
bawi? 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

....................................................................................

Jakie role odgrywa w
zabawach? Które role
lubi najbardziej i
dlaczego?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................

Na co najchętniej
poświęca swój czas?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Jaka jest jego/jej
odpowiedź na pytanie
"Kim chcesz być w
przyszłości"?

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

....................................................................................
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Dzieciństwo, a sens
życia i sens pracy
Po po wykonaniu zadania spisz swoje wnioski
odnośnie Twojej aktualnej sytuacji zawodowej: 

 

O czym ważnym
przypomniały Ci te zdjęcia?

 

Do czego tęsknisz z
tamtych okresów twojego

życia?

Jak możesz bardziej
zatroszczyć się o tego małego
chłopca/małą dziewczynkę?
Czy jest to jakoś związane z
Twoją karierą zawodową? 

 
 

Czy jest coś z tego małego
chłopca /małej dziewczynki
w Tobie, co prosi aktualnie o  

uwagę?
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Jest to fragment workbooka
"Język sensu", którzy otrzymują

uczestnicy programu 
"OdKoduj Sens Pracy" 

Jeżeli jesteś zainteresowany
programem, zapraszam do

kontaktu: 
 

annaschattovits@gmail.com

Wszelkie prawa do treści prezentowanych w tym materiale są
zastrzeżone. 
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