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Twój poziom pewności siebie: Sprawdź się!

Wydaje się, że wszyscy ludzie sukcesu mają jedną wspólną cechę:
pewność siebie. Jak dobrze wiesz, pewność siebie potrafi dodać nam
skrzydeł, dzięki niej jesteś bardziej pomysłoway, bardziej kreatywny,
chętniej podejmujesz ryzyko. Przyciągasz do siebie większe możliwości i
odnosisz coraz więcej sukcesów. Nawet jeśli w tej chwili swego życia
cieszysz się znaczną pewnością siebie, ten test pokaże Ci dokładnie
Twój aktualny poziom pewności siebie. I to też już wiesz - zawsze może
być lepiej!🙂

Wskazówka:

Ten test może stać się dla Ciebie jeszcze bardziej wartościowy, jeśli
wykonasz go tyle razy, ile będziesz potrzebował (kilka razy w różnych
odstępach czasu), ukaże Ci on wówczas Twoje postępy na drodze do
budowania większej pewności siebie.

Wykonując różne ćwiczenia, na przykład na asertywność, czytając
różne książki z osobistego rozwoju i polepszając swoje mniemanie
o sobie sprawisz, że Twoja pewność siebie z czasem wzrośnie.

A teraz po prostu zakreśl proszę swoje najlepsze, najszczersze
odpowiedzi. Nie zastanawiaj się zbyt długo! Po zakończeniu testu
zapoznaj się z dalszą instrukcją dotyczącą Twojej indywidualnej oceny.
A jeśli planujesz wykonywać ten test kilka razy, zachowaj wszystkie jego
kopie, abyś mógł później sprawdzić swoje postępy. Powodzenia!



©Justyna Kaczorowska - certyfikowany coach Noble Manhattan Coaching                 
www.justynakaczorowska.pl

Materiał można rozpowszechniać w postaci niezmienionej

Test – Poziom pewności siebie

3

Test poziomu pewności siebie 
(opracowanie na podstawie The Confidence Factor Briana Tracy)

1. Moje myśli i działania są spójne z moimi najwyższymi aspiracjami.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

2. Mam całkowitą jasność w tym, co uważam za słuszne, dobre 
i wartościowe.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

3. W sytuacjach kryzysowych zachowuję spokój i opanowanie.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

4. Patrząc wstecz na swoje wybory, których dokonałem pod presją 
czasu lub stresu, żałuję moich działań.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

5. Znam swoje cele i kiedy tylko jest to możliwe, koncentruję się na 
jednym celu i poświęcam mu prawie cały czas aż do jego osiągnięcia.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

6. Wyobraź sobie, że wygrałaś 1 milion złotych. Co byś zrobił z tymi 
pieniędzmi?
a. drastycznie zmieniłbym moje życie
b. rozważyłbym różne możliwości przed podjęciem zmian w życiu
c. dokonałbym drobnych, ale natychmiastowych zmian
d. może trochę bym coś zmienił
e. nic bym nie zrobił, zostałbym taka, jaki jestem

7. Biorę całkowitą odpowiedzialność za siebie i za wszystko, co mi się 
przydarza.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

8. Robię to, co lubię robić.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy



©Justyna Kaczorowska - certyfikowany coach Noble Manhattan Coaching                 
www.justynakaczorowska.pl

Materiał można rozpowszechniać w postaci niezmienionej

Test – Poziom pewności siebie

4

9. Kiedy określam cel, ustalam też termin zakończenia jego realizacji.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

10. Czuję …………………., że jestem na właściwym miejscu w pracy.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

11. ……………….. wiem, jakie są moje wartości i mam je zapisane.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

12. ………………… ustalam swoją listę wartości według ich ważności  
w moim życiu. 
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

13. ………………. kończę związek - nawet kiedy wymaga to znacznego 
poświęcenia i kiedy wiem, że to jedyna słuszna decyzja.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

14. Znam swoje ograniczenia.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

15. Kiedy jakiś współpracownik zachowuje się względem mnie 
nieuprzejmie, długo przeżywam to w sobie. 
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

16. Zamiast po prostu przyjmować wszystko, co mi się przytrafia 
w życiu, staram się sama nadawać bieg własnym wydarzeniom.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

17. Kiedy panuję nad swoimi emocjami, to wybieram bycie szczęśliwym.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

18. Kiedy ktoś odcina mnie od istotnych spraw, wpadam w złość.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy



©Justyna Kaczorowska - certyfikowany coach Noble Manhattan Coaching                 
www.justynakaczorowska.pl

Materiał można rozpowszechniać w postaci niezmienionej

Test – Poziom pewności siebie

5

19. Pozostaję spokojny, nawet gdy niespodziewanie zostaję wezwany 
do pokoju mojego przełożonego.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

20. Przed rozmową sprzedażową lub rekrutacyjną, wyobrażam sobie 
przyszłą sytuację i widzę w niej, jak sobie doskonale w niej radzę.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

21. Zaliczam się do pewnych siebie, optymistycznych ludzi.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

22. Wierzę, że "wszystko się liczy" i każdego dnia przed oczami mam 
jasny obraz swojej wizji.
a. stanowczo się zgadzam
b. w zasadzie się zgadzam
c. jest mi to obojętne
d. trochę się nie zgadzam
e. zdecydowanie się nie zgadzam

23. Korzystam z każdej okazji, by siać pozytywne "nasiona" podczas 
spotkań z innymi ludźmi.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

24. Uszczęśliwiam innych, kiedy ich słucham i mogą do mnie mówić.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

25. Autentycznie interesuję się innymi ludźmi.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

26. Wolałbym raczej stracić rację niż przyjaźń.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

27. Pracuję skutecznie z wieloma różnymi typami osób.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy



©Justyna Kaczorowska - certyfikowany coach Noble Manhattan Coaching                 
www.justynakaczorowska.pl

Materiał można rozpowszechniać w postaci niezmienionej

Test – Poziom pewności siebie

6

28. Najpierw myślę zanim zacznę działać.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

29. Jestem cierpliwy i spokojny, nawet kiedy negocjuję podwyżkę 
swojego wynagrodzenia.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

30. Przed negocjacjami zbieram wszystkie znane, niezbędne mi 
informacje, aby zapewnić pomyślny wynik.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

31. Skutecznie radzę sobie z reklamacjami i zażaleniami innych osób.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

32. Moja produktywność i koncentracja spada, jeśli pojawia się jakieś 
tarcie między mną a moim szefem.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

33. …………… obawiam się odrzucenia.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

34. ……………. boję się konfrontacji z tzw. „trudną” osobą.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

35. Unikam lub odrzucam problemy, zamiast zająć się nimi wprost.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

36. Każdego dnia rozwijam się dzięki wyzwaniom w mojej pracy.
a. stanowczo się zgadzam
b. w zasadzie się zgadzam
c. jest mi to obojętne
d. trochę się nie zgadzam
e. zdecydowanie się nie zgadzam
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37. Wiem …………….., jakie są moje największe mocne strony.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

38. Kieruję moją energię w takie obszary, gdzie mam największy 
potencjał i szansę powodzenia.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

39. Wiem, dzięki jakim swoim zasobom mogę uzyskać przewagę 
konkurencyjną w przyszłości.
a. stanowczo się zgadzam
b. w zasadzie się zgadzam
c. jest mi to obojętne
d. trochę się nie zgadzam
e. zdecydowanie się nie zgadzam

40. Ustalam priorytety w moim życiu, aby móc skupić się na działaniach, 
które wykonuję najlepiej.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

41. Zawsze dobieram słowa ostrożnie (mówię taktownie) i robię to, co 
uważam za właściwe i uczciwe, bez względu na to, jaki będzie to 
miało chwilowo wpływ na moją karierę.
a. stanowczo się zgadzam
b. w zasadzie się zgadzam
c. jest mi to obojętne
d. trochę się nie zgadzam
e. zdecydowanie się nie zgadzam

42. Moja pewność siebie jest powiązana z moim poziomem sprawności 
fizycznej.
a. stanowczo się zgadzam
b. w zasadzie się zgadzam
c. jest mi to obojętne
d. trochę się nie zgadzam
e. zdecydowanie się nie zgadzam
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43. Zachowuję równowagę między moim dobrym samopoczuciem 
a wymaganiami mojej pracy.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

44. Potrafię stworzyć jasny, mentalny obraz siebie, który dobrze sobie 
radzi w trudnych sytuacjach.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

45. Kiedy jestem sprawna fizycznie, jestem bardziej zrelaksowana i 
skuteczna w moich relacjach z innymi.
a. stanowczo się zgadzam
b. w zasadzie się zgadzam
c. jest mi to obojętne
d. trochę się nie zgadzam
e. zdecydowanie się nie zgadzam

46. Szanuję moje ciało i mam świadomość jego związku z moim wysokim
poziomem energii lub jej brakiem.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

47. Dostarczam swojemu organizmowi zdrowych, pełnowartościowych 
posiłków.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

48. Szukam cennej nauki w każdym wydarzeniu, którego doświadczam.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

49. Akceptuję świat taki, jaki jest, a nie taki, jaki bym chciał, żeby był.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy

50. Kiedy mam przed sobą trudne wyzwanie w pozytywnym sensie, 
doświadczam poczucia rozwoju i przypływu siły.
a. zawsze        b. zwykle      c. czasami      d. prawie nigdy      e. nigdy
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Punktacja – podlicz swoje punkty!

Wstaw liczbę odpowiedzi "a" i pomnóż przez 4 = ___________

Wstaw liczbę odpowiedzi "b" i pomnóż przez 3 = ___________

Wstaw liczbę odpowiedzi "c" i pomnóż przez 2 = ___________

Wstaw liczbę odpowiedzi "d" i pomnóż przez 1 = ___________

Wstaw liczbę odpowiedzi "e" i pomnóż przez 0 = ___________

PUNKTY OGÓŁEM = ___________

Klucz: Jeśli zdobyłeś ...

180-200 punktów: Brawo! Znalazłeś się w 10% osób dysponujących silnym,
solidnym poziomem pewności siebie. Jednakże, nawet z tak dużą
samoświadomością jak Twoja, dojdziesz do wniosku, że zawsze jest miejsce
na poprawę, np. częstotliwości czy intensywności odczuwania poczucia
pewności siebie.

150-179 punktów: Prawdopodobnie masz umiarkowany lub umiarkowanie
silny poziom poczucia pewności siebie, który prawdopodobnie nie jest dla
Ciebie wystarczający. Doskonale wiesz, że możesz go jeszcze poprawić
i łatwiej zrealizujesz wtedy swoje cele. Zawarte poniżej wskazówki pomogą Ci
wznieść się na sam szczyt pewności siebie.

100-149 punktów: Twój poziom pewności siebie znajduje się powyżej
środkowego punktu wykresu, co oznacza że Twoja pewność siebie jest
chwiejna - czasami może być słaba, czasem solidna. Możesz jednak
wykorzystać wskazówki zawarte poniżej, aby osiągnąć większą spójność
i kontrolę w odczuwaniu Twojej pewności siebie.

0-99 punktów: Prawdopodobnie uplasowałaś się tuż poniżej środkowego
punktu na wykresie, więc nie jest z Tobą jeszcze tak źle i możesz być z tego
nawet dumny! Zdecydowanie potrzebujesz większej pewności siebie, aby
znaleźć się wyżej na wykresie i móc osiągać jeszcze więcej. Nie rozpaczaj –
sam fakt, że wykonałeś ten test pokazuje, że jesteś gotów na to, aby pomóc
sobie. Z odpowiednimi ćwiczeniami jest to w zasięgu Twoich możliwości!
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Zobacz swój wynik i postępy na wykresie!

Aby zwizualizować lepiej swój poziom pewności siebie, zapoznaj się
z poniższym schematem. Po ustaleniu wyniku, zobacz, gdzie plasujesz
się na wykresie. Zaznacz to miejsce małą kropką. Następnie
przeczytaj opis, aby sprawdzić, jak bardzo on przystaje do tego, co
sam czujesz w środku. To powinno dać Ci ogólne pojęcie o tym, jak
sam siebie postrzegasz, chociaż niektóre punkty mogą nieco od tego
obrazu odbiegać.

Następnie poczytaj o poziomie pewności siebie powyżej poziomu, na
którym Ty się znalazłeś. Zakładam, że nie uzyskałeś jeszcze
najlepszego wyniku🙂. Przeczytaj też opis znajdujący się na
najwyższym poziomie. Jest to opis osoby, jaką pragniesz się
ostatecznie stać.

Gdy już stwierdzisz, że osiągnąłeś nowy, wyższy poziom pewności
siebie, ponownie wykonaj ten test i sprawdź się.

W międzyczasie wykonuj ćwiczenia na asertywność, czytaj książki,
słuchaj audiobooków i po pewnym czasie znów się przetestuj. Rób
tak, aż uzyskasz najwyższą pozycję - od 180 do 200 punktów. Ale
nawet wtedy, kiedy będziesz już na samym szczycie, dobrze jest od
czasu do czasu sprawdzić się, aby upewnić się, że Twój poziom
pewności siebie ma się całkiem dobrze. Życzę wytrwałości w drodze
do wzmacniania pewności siebie!
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Twoja mapa postępu pewności siebie

200
Niezwykle pewny siebie!
• Aktywnie poszukujesz i cieszysz się wszystkimi pojawiającymi się możliwościami 

biznesowymi i społecznymi.
• Posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
• Potrafisz wyrażać swoje zdanie nawet w trudnych sytuacjach.
• Masz wyjątkową umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania szans zawodowych, 

nawet w przypadku dużego ryzyka.
• Podejmujesz decyzje łatwo i bez wysiłku.

180
Pewny siebie w większości działań i przedsięwzięć
• W większości sytuacji biznesowych i społecznych czujesz się pewny siebie.
• Masz dobre umiejętności komunikacyjne. Chętnie wyrażasz swoje opinie.
• Rozpoznajesz i wykorzystujesz większość możliwości zawodowych, ale tylko 

po uprzednio dobrze przemyślanym ryzyku.
• Brak wiary w siebie nie przeszkadza Ci w częstym i szybkim podejmowaniu decyzji.

150
Czasem pewny siebie - czasem nie!
• Jesteś „na luzie” z przyjaciółmi i znajomymi; zaś z nieznajomymi czujesz się niekomfortowo. 
• Masz przeciętne umiejętności komunikacyjne.
• Zachowujesz swoje przekonania dla siebie, chyba że ktoś Cię przymusi, by je wyjawić, 

bo stoją za tym jakieś pozytywy.
• Pomijasz wiele możliwości awansowania; bo nadmiernie podkreślasz ryzyko z tym związane.
• Twoje częste wątpliwości sprawiają, że zwlekasz z podejmowaniem decyzji i często 

prowadzi to do ponownego rozmyślania i przedłużania czasu na decyzję.

100
Brakuje Ci zaufania w 70% lub więcej we wszystkich swoich działaniach
• Świadomie unikasz spotkań biznesowych i towarzyskich, chyba że zostaną Ci one narzucone 
• Masz średnie lub poniżej średniej umiejętności komunikacyjne.
• Rzadko wyrażasz swoje przekonania i często zmieniasz je tak, aby pasowały do wyrażonych 

opinii  innych osób.
• Omija Cię wiele możliwości rozwoju zawodowego, bo nadmiernie koncentrujesz się 

na związanym z tym ryzyku.
• Duże zwątpienie w siebie sprawia, że podejmowanie decyzji jest dla Ciebie bolesnym 

procesem; widoczne jest też częste zwlekanie.

50
Brakuje Ci pewności we wszystkim poza najbardziej znanymi sytuacjami
• Jesteś nieśmiały na wszystkich spotkaniach towarzyskich i biznesowych.
• Ekstremalna nieśmiałość oznacza, że umiejętności komunikacyjne są Ci obce i ogólnie 

przez Ciebie niedoceniane.
• Nie podejmujesz ryzyka jeśli chodzi o zmianę pracy (karierę) – zawsze dbasz o swoje 

bezpieczeństwo. 
• Ekstremalne zwątpienie prowadzi do ogólnego paraliżu w przypadku podejmowania decyzji.
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Kilka słów o mnie

Jestem pierwszym w Polsce certyfikowanym coachem innowacyjnej gry do pracy 
nad samooceną Lock Luck. Pomagam innym, aby odkrywali to, co ich blokuje, 
docenili siebie i ruszali z impetem do przodu. By „nabrali wiatr w żagle” i zaczęli
budować życie swoich marzeń. Zapraszam Cię na coaching ze mną – do ciekawej 
podróży w głąb siebie, do lepszego samopoznania oraz do śledzenia mojego 
bloga. Pierwsza, wstępna sesja coachingowa jest oczywiście bezpłatna.

Wierzę w to, że zdrowa samoocena jest dla ludzi tym, czym gorące powietrze dla 
balonów. Dlatego uwielbiam pracować z klientami coachingowo nad poprawą ich 
samooceny i brakiem pewności siebie oraz pomagać im odkrywać swoje 
potrzeby, wartości, pasje. Lubię wspierać ich w kreowaniu wizji swojego biznesu, 
a następnie doradzać w kwestiach strategii i marketingu. Wiem, że to, co 
osiągamy jest ściśle związane z tym, co o sobie myślimy i w co wierzymy.
Warto więc zacząć od dziś wspierać siebie zamiast sabotować!

Wspieram zatem osoby w procesie dochodzenia do większej samoakceptacji 
siebie, uczę, jak mogą sami siebie wspierać oraz jak mogą radzić sobie z 
negatywnymi (ograniczającymi) przekonaniami i brakiem energii do 
działania. Podczas coachingu pomagam im odkryć ich potencjał, ukryte zasoby, 
by spojrzeli na siebie bardziej łaskawym okiem, pomagam im odkryć swoje 
blokady, hamulce, a następnie zniwelować je, żeby nie przeszkadzały, żeby 
mogli ruszyć z impetem do przodu. Lubię pracować głęboko, dotykać sedna, 
tego, co w życiu ważne.

Coaching prowadzę osobiście (Warszawa, Józefów i okolice), przez SKYPE’a oraz 
przez telefon. Szczególnie bliskie mojemu sercu są obszary: podwyższanie swojej 
samooceny, odkrywanie swojej misji/ wizji, budowanie własnej marki osobistej 
oraz poszukiwanie nowych rozwiązań biznesowych.

Zapraszam Cię do polubienia mojej strony na FB: Coaching samooceny z Lock 
Luck

„Żeby żyć twórczo, musimy pozbyć się lęku przed 
błędami”. 

Joseph Chilton Pearce

12

http://lockluck.eu/pl/
https://www.facebook.com/JustynaKaczorowskacoach/


Chcesz szybko zwiększyć swoją pewność siebie? 
Nie wiesz, jak się za to zabrać i potrzebujesz wsparcia?
Zapraszam Cię zatem na coaching!

Poniżej problemy, które pomagam rozwiązać:
• nieumiejętność delegowania zadań,

• długotrwałe podejmowanie decyzji,

• obawa przed porażką,

• poddawanie się w trudnych okolicznościach,

• nieumiejętność udzielania pozytywnych informacji zwrotnych,

• wybuchy agresji i trudności w relacjach,

• brak równowagi między życiem prywatnym i pracą,

• brak asertywności oraz brak odwagi w dokonywaniu zmian 
w swoim życiu.
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Test – Poziom pewności siebie

Porozmawiajmy
na Facebooku!

www.facebook.com/JustynaKaczorowskacoach

Polub i obserwuj stronę:
Coaching samooceny z LockLuck

https://www.facebook.com/JustynaKaczorowskacoach/


Zobacz, co inni mówią o tym, co im dał coaching ze mną

„Coaching poniekąd zmusił mnie do zatrzymania w tym codziennym 
biegu rodzinnym, zawodowym. Doceniam to że dzięki Tobie 

wygospodarowałam wreszcie czas, abym mogła odpowiedzieć na 
pytania, których odpowiedzi są niezbędne do ułożenia sobie swoich 

celów. Niektóre z tych pytań w LockLuck brzmiały mi w głowie od lat, 
ale nie znalazłam sama na to czasu, aby głośno na nie odpowiedzieć. 
Ostatnie nasze sesje wzmocniły moją samoocenę i pewność siebie, a 
dziś rano nawet poczułam tak bez zastanawiania, że mam powód do 

docenienia siebie❤”.

Bożena Jamka-Czyż

„Wsparcie, które otrzymałam, pomogło mi spojrzeć 
na siebie z zupełnie innej - lepszej - perspektywy, zatem jego moc 

jest nieoceniona. Naprawdę, nie spodziewałam się tak 
spektakularnych efektów, moja akceptacja siebie wzrosła, 

nabrałam łagodności i równowagi wewnętrznej, 
z której nie łatwo mnie wyprowadzić, wzrosła moja odwaga i 

otwartość na ludzi:) Coaching z Justyną nauczył mnie doceniać 
siebie i dziś wiem, że to jedna 

z ważniejszych umiejętności, które mogłam wynieść ze spotkań z 
nią. 

Monika Nowakowska

„Po coachingu odczułem w pierwszej kolejności dużo większy 
spokój, wewnętrzne wyciszenie i ogólnie poprawę 

samopoczucia. Pojawiło się więcej przestrzeni w moim umyśle, 
nagle pojawiły się nowe pomysły, zacząłem być bardziej 

kreatywny i przestałem bać się rozpoczynać nowych projektów. 
Wzrosła tez moja motywacja do działania. Najbardziej podobało 

mi się w coachingu połączenie osobowości coacha z kartami 
LockLuck.

Nie sądziłem, że zestaw kart i sentencje oraz 
pytania coacha, dadzą tak wspaniały efekt 

i pozwolą mi ruszyć dalej przed siebie”.

Daniel Wellman
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