
місяць з
WOW 

ТИЖДЕНЬ 1
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 Але спочатку мушу зазначити: 

Не буває  все й одразу, як ми це часто чуємо в мережі. Якщо користуватися 

цими порадами, то зміни є корокостроковими,  поверхневими і дуже непо-

стійними. Як висновок - розчарування і зневіра як в собі, так і в своїх мріях. 

Для того, щоб зрушити з місця і дійсно закласти інший патерн поведінки в 

своєму житті, додати усвідомленості і цілеспрямованості, потрібні не тільки 

правильні інструменти,  а і час. 

Саме тому, ми створили безкоштовну програму здійснення своїх задумів 

WOW місяць з Пошуршимо?, щоб разом налагоджувати процеси в житті й 

рухатися в своєму темпі до здійснення задумів. Отож, як це буде:

Ми будемо працювати в трьох напрямках: 
оптимізація часу, наповнення енергією, план здійснення цілей 

Для кожного етапу ми виділяємо тиждень, протягом якого 

на нас чекає: ефір зі спікером, воркбук з вправами та сесія запитання-від-

повідь (Q&A)

На четвертому тижні дві наші зіркові спікерки розкажуть про свій 

досвід, який неодмінно надихне нас на дії

Привіт! Я Таня Пилипчук, 

засновниця платформи та спільноти 

саморозвитку “Пошуршимо?”

Щаслива вітати вас в програмі 
“WOW місяць” з “Пошуршимо?” 

Нас чекає крута пригода, де ми будемо вчитися 

алгоритму здійснення своїх цілей. Бо масштаб, по суті, не має значення, якщо є 

рішення і дієві інструменти. 
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ПЛАН WOW місяця

Тиждень 1 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Тиждень 2 

ЕНЕРГІЯ

Тиждень 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМАНОГО

1

2
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Тиждень 4 

РЕАЛЬНІ КЕЙСИ4

Наші публічні сторінки, 

де проходять усі активності: 

читайте більше тут www.shurshannya.com.ua 

poshurshymo

https://www.facebook.com/poshurshymo/
https://www.instagram.com/poshurshymo/
https://t.me/poshurshymo
http://www.shurshannya.com.ua/
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ТВОЇ ЦІЛІ ЧЕКАЮТЬ ТВОЇХ РІШЕНЬ

ТИЖДЕНЬ 1

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

1 2 3 4

1

Мислення - це основа будь-якого руху в житті. Тайм-менеджмент - це не про 

інструменти чи вправи. Все починається з рішення діяти і рухатися. Тому я хочу, 

щоб цього тижня ви попрацювали над своїм мисленням та способами 

організації часу. 

           ПИТАННЯ 

Що у вас виникає в голові, коли ви думаєте про свій спосіб мислення? Як би 

ви  його описали? У вас часто виникають тривоги чи сумніви? 

Що ви зазвичай робите, щоб подолати їх і не зупинитися?
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      ПИТАННЯ
Що вам не подобається в своєму тайм-менеджменті? 

Як ви зараз з цим працюєте? 

2

      ПИТАННЯ
Як ваші переконання в голові впливають на ваші цілі? 

Згадайте коли ваш страх зупинив вас? Коли невміння визначити важливе 

призвело до розпорошення? Опишіть ці факти зі свого життя.

3



5

      ПИТАННЯ
Які переконання ви хотіли би розвинути, щоб вони вам допомогли в здійс-

ненні цілей? Як ви почуватиметеся, коли розвинете своє мислення з своїми 

цілями і мріями? 

4

ЦІЛЬ = МЕТА = МРІЯ = ІДЕЯ = ЗАДУМ

ДАВАЙТЕ ВИЗНАЧИМО!

Усі ці поняття для мене несуть один зміст, оскільки передбачають зміну май-

бутнього через дії зараз. Масштаб, деталізованість і візуалізація - це все лише 

додаткові уточнення. 

Тому, якщо ви тут з ціллю накачати прес, розвинути свою справу, покращити 

своє фінансове становище чи знайти своє покликання, все це про методичну 

роботу над розумінням себе, енергії і конкретних дій. 

* Якщо у вас немає конкретної цілі, 

подумайте, що ви можете зробити таке, 

що змінить ваше життя найкраще? 

Починайте з маленького. 

ВАШ ЗАДУМ
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   ПИТАННЯ
Яким ви бачите своє життя після здійснення цього задуму? 

Як воно змінить вас, ваше життя, ваш день, ваше оточення?

 ПИТАННЯ
 

Якою вам потрібно бути людиною, щоб втілити це в життя? 

   ПИТАННЯ
Скільки часу ви готові виділити щодня на цей задум? 
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КОЖЕН ДЕНЬ          КОЖЕН ТИЖДЕНЬ          КОЖЕН МІСЯЦЬ

ПЕРШІ КРОКИ  

З ЯКИХ ВАРТО ПОЧАТИ?

ДІЇ

КРОКИ

2

1

3
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ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ
- Обирай свій -

Google Calendar - записуйте усі фіксовані задачі (зустрічі, навчання) в 

Google Calendar з нагадуваннями. Так само можна фіксувати виділений 

час на аналіз свого тижня та все, що вам було би добре нагадати

Google Keep - якщо вам зручний формат списку і ви хотіли би занотову-

вати свої задачі на день/тиждень в списку (я використовую це, коли дуже 

багато дрібних задач)

Toby - це додаток до браузера CHROME, який допоможе систематизу-

вати ваші закладки та зробити швидшою роботу з інформацією. 

Evernote, Asana, Trello, Ayoa - це систематизовані сховища інформації, 

яку можна категоризувати, структурувати, використовувати як календар 

чи нотатник.



ТИЖНЕВИК

Фокус тижня

пн                                  вт                 

ср                                  чт                

пт                                  сб

нд                                  нотатки

Важливі справи

Ідея:

Книга:

Цілі:

Зустрічі та події

Що я зроблю для свого 

особистісного розвитку

Дата:



ДЛЯ НОТАТОК



ПЛАТФОРМА  І СПІЛЬНОТА 

САМОРОЗВИТКУ "ПОШУРШИМО?"

Реалізуй себе. Будь Щасливою. Живи у гармонії

100+ 

учасниць 

зі всіх куточків України

2
РОКИ 

з моменту заснування 

спільноти

15+ 
експертів 

з різних галузей 

22+ 
Майстер-класів 

українською мовою

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.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

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

ЦІ МАЙСТЕР-КЛАСИ МОЖУТЬ ВАС ЗАЦІКАВИТИ

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

