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Привіт! Я Таня Пилипчук, 

засновниця платформи та спільноти 

саморозвитку “Пошуршимо?”

За весь цей час я помітила один патерн, який повторюється у багатьох учасниць 

спільноти, читачів блогу та у мене самої. Намагаючись бути успішними, досяга-

ти своїх цілей ефективніше та проживати своє життя продуктивніше, нам часто 

дуже важко збалансувати докладені зусилля та свою енергію. 

Ми втомлюємося і заганяємо себе в стресовий стан через свої плани. І тут не-

важливо чи стосується це цілей на день, доволі серйозних цілей на рік чи супер 

амбітних стратегічних цілей. У нас є живе бажання і цікавість жити повним 

життям, пробувати себе, розвиватися в різних напрямках…. І часто бажання 

встигнути все без правильного менеджменту своїх внутрішніх ресурсів призво-

дить до виснаження, хронічної втоми та, навіть, вигорання. 

У цьому майстер-класі я хочу поділитися з вами особистими напрацюваннями 

в темі продуктивного життя в кайф. Концепція взаємозв’язку мислення, енергії, 

саморозвитку, цілей та відчуттів сформувалася внаслідок експериментів над 

собою:))) Я люблю ставити собі виклики, які є виходом з моєї зони комфорту і не 

вважаю це занадто амбітно чи самовпевнено за умови розуміння себе та ме-

неджменту своєї енергії. 

10 років я працювала як Project Manager у різних сферах і компаніях, а тепер 

застосовую ці знання для менеджменту своїх цілей, енергії та часу.

Я вірю, що ми можемо бути і щасливими, і продуктивними, та успішними в 

різних сферах свого життя.  І при цьому не замаханими та повними енергії 
рухатися вперед :)

Для цього потрібно попрацювати над своїм мисленням + практика конкретних 

дій.  Це і є завданням на цьому тижні.  До роботи!

Вже більше 5-ти років я розвиваю тему планування в 

кайф, самоорганізації та продуктивності як способів 

взяти 100% відповідальності за своє життя.
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ПЛАН WOW місяця

Наші публічні сторінки, 

де проходять усі активності: 

читайте більше тут www.shurshannya.com.ua 

poshurshymo

Тиждень 1 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Тиждень 2 

MINDFULNESS

Тиждень 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМАНОГО
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Тиждень 4 

РЕАЛЬНІ КЕЙСИ4

https://t.me/poshurshymo
https://www.instagram.com/poshurshymo/
https://www.facebook.com/poshurshymo/
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ТИЖДЕНЬ 2 - MINDFULNESS

РЕСУРСИ ЛЮДИНИ

1 2 3 4

оточення 
робота з ментором або 

партнером, або робота в 

спільноті

ментальне здоров’я
медитація, дихальні вправи, вивчення духовних 

текстів, робота з психотерапевтом,  відвідування 

кіно, концертів, виставок, майстер класів

практика вдячності
журнал вдячності

фізичне здоров’я
спорт, сон, здорова їжа, 

відсутність харчового сміття, 

спа-догляд

СТАН МОЇХ РЕСУРСІВ ЗАРАЗ

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я

ОТОЧЕННЯ
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У кожного з нас є періоди, коли ми шалено втомилися: того вимагав проєкт на 

роботі, такий період в житті чи просто все навалилося. Проте дуже важливо 

відслідкувати наскільки часто ви так почуваєтеся і чи часом ви не потрапили в 

пастку хронічної втоми?

В якийсь момент, коли спілкувалася з друзями, я зрозуміла, що дуже часто по-

вторюю фрази типу: “ну і тиждень”, “я так втомилася” або “це повний капець, так 

гаряче на роботі”... Я зрозуміла, що останні кілька років я дуже часто була на 

мінімальному рівні заряду своєї внутрішньої батарейки. Я не помічала цього, бо 

просто адаптувалася до цього стану, перетворивши його у свій лайфстайл. 

Пропоную вправи, щоб вийти з цього стану, якщо ви почуваєтеся так само.

ДЕФІЦИТ ЕНЕРГІЇ

ПОПОВНЮЄМО СВОЇ РЕСУРСИ
щодня                          щотижня                        щомісяця

Ментальне здоров'я

Фізичне здоров'я

Оточення ДІЇ

Дефіцит енергії (виснаження/втома/замаханість) - це симптоми, а не стиль життя
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30 ДНІВ ВДЯЧНОСТІ
Я ВІДЧУВАЮ ВДЯЧНІСТЬ ЗА ...

1                        2                         3                        4                       5

6                        7                         8                        9                       10

11                        12                    13                     14                      15

16                        17                    18                     19                     20

21                        22                   23                      24                     25

26                       27                     28                     29                     30
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МЕДИТАЦІЯ



ДЛЯ НОТАТОК



ДОЛУЧИТИСЬ

club.shurshannya.com.ua/spilnota

ПЛАТФОРМА  І СПІЛЬНОТА 

САМОРОЗВИТКУ "ПОШУРШИМО?"

Реалізуй себе. Будь Щасливою. Живи у гармонії

Ми створили для вас системний підхід для розвитку та саморе-

алізації. Він включає в себе комплекс інструментів, перевірених 

практиками на реальних кейсах.

Спільнота дає змогу кожній учасниці відчути себе частиною 

прогресивного жіночого ком’юніті. 

Завітайте до нас та прокачайтесь в різних сферах! Від психо-

логії або мінімалізму в житті до планування часу та організації 

своїх фінансів. Всі необхідні вам матеріали для роботи (ворбуки, 

відео, аудіо та ін.) створені українською мовою.

100+ 

учасниць 

зі всіх куточків України

2
РОКИ 

з моменту заснування 

спільноти

15+ 
експертів 

з різних галузей 

22+ 
Майстер-класів 

українською мовою

https://club.shurshannya.com.ua/spilnota/

