
Jak odnieść sukces w branży fitness?

Odkryj i uwolnij swoje supermoce

Materiał edukacyjny 



Podczas tworzenia swojego biznesu lub
szukania wymarzonej pracy bardzo ważne jest
połączenie Twojej pasji, talentu oraz wartości. 

Jaki jest mój cel?
Dlaczego robię to, co robię?
Jakie są moje wyjątkowe zdolności (oraz słabości)?
Jakie są moje wartości?
W jaki sposób te wartości kierują moim życiem?

Wymaga to zadania sobie z pozoru prostych pytań, takich jak:

Nieznajomość odpowiedzi na te pytania może uniemożliwić rozwój
Twojej kariery, pozbawić Cię entuzjazmu i sprawić, że nie będziesz myślał
o pracy w tej branży tylko o sprzedawaniu ubezpieczeń.

określenia wyraźnego celu, wykraczającego poza banały typu „chcę
pomagać ludziom”
zastanowienia się jakie masz umiejętności, które będziesz mógł
wykorzystać
poznania swoich indywidualnych wartości, dzięki którym nie zatracisz
się w swojej pracy

Dzięki temu łatwiej znajdziesz coś, co naprawdę chcesz robić i przez wiele
lat będziesz mógł wykonywać pracę, która naprawdę sprawia Ci
satysfakcję.
Rozważając karierę w branży fitness, wiele osób mówi o chęci podążania
za swoją pasją.

Na przykład, Twoją pasją może być pomaganie ludziom. Choć jest to godne
pochwały, to tylko początkowa iskra, która rozpoczyna działanie.
Potrzebujesz jeszcze paliwa, które będzie Cię napędzało na długo, a to
wymaga:
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komu chcę pomóc?
dlaczego chcę im pomóc?
jakiego rodzaju pomocy chcę udzielić?
skąd będę wiedział, czy naprawdę im pomogłem?

Co zrobić, żeby tego uniknąć? Wykonaj 3 proste kroki, a łatwiej Ci będzie
osiągnąć sukces życiowy. Zrobisz to w zgodzie ze swoimi wartościami.

Krok 1: Znajdź swój cel

Co tak naprawdę znaczy „pomagać innym ludziom”?
Pomagać ludziom możesz jako ratownik medyczny, nauczyciel, barista lub
wolontariusz w schronisku. Samo mówienie, że chcesz pomagać ludziom,
jest po prostu mało precyzyjne.

Prawdziwy cel, taki, o którym pisze Simon Sinek w książce ,,Zacznij od
dlaczego'', polega na znalezieniu przyczyny, która Cię motywuje do
działania i popchnie do wyboru właściwej ścieżki kariery.

Aby odkryć swój prawdziwy cel, musisz wyjść poza schematy i zadać
konkretne pytania:

Jak możesz odnaleźć swój cel? Użyj arkusza nr 1 (znajduje się na końcu).

Krok 2: Odkryj swoje supermoce

Jeśli znalazłeś już swój prawdziwy cel, możesz zacząć myśleć o swoich
unikalnych zdolnościach, czyli właśnie supermocach, które pomogą Ci 
go osiągnąć.
W spopularyzowanej przez Dana Sullivana książce ,,Unique Ability 2.0
Discovery: Define Your Best Self'', tak zostały opisane wyjątkowe zdolności:
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Posiadasz i masz potencjał, by stać się w nich specjalistą światowej
klasy
Naprawdę lubisz robić
Możesz wykorzystać, by wyróżnić na rynku

Doskonała umiejętność: 
Dzięki niej osiągasz wyjątkowe rezultaty. Po prostu jest to dla Ciebie
naturalne, że jakąś czynność wykonujesz wyjątkowo dobrze, lepiej od
innych. Ludzie dostrzegają tę umiejętność, polegają na niej i ją cenią.

Pasja: 
Uwielbiasz to robić i prawdopodobnie robiłeś przez długi czas, zanim
jeszcze zaczęli Ci za to płacić. Niektórzy ludzie nadal oddają swoje unikalne
zdolności za darmo, ponieważ nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są
wyjątkowe.

Energia: 
Używanie swojej supermocy daje Ci zastrzyk energii. Ludzie wokół Ciebie
też z niej korzystają, ponieważ tak działa przebywanie w otoczeniu kogoś,
kto jest utalentowany i pełen pasji. 

Nieustanne doskonalenie: 
Już jesteś w tym wyjątkowy, ale przecież mógłbyś to robić do końca życia,
ciągle znajdować nowe sposoby i stawać się coraz lepszy.

Unikalne zdolności to takie rzeczy, które:

Kiedy już określisz swoje unikalne zdolności, może stać się jasne,
dlaczego pod koniec niektórych dni w pracy czujesz się świetnie, 
a czasami fatalnie.
Prawdopodobnie odkryjesz, że dni, w których czujesz się świetnie, spędzasz
głównie na wykonywaniu Twoich ulubionych czynności. 
Te gorsze dni są tych zadań pozbawione. Jak zacząć? Żeby się tego
dowiedzieć użyj arkusza nr 2 (znajduje się poniżej).
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 Myślą, że najbardziej oczywiste drogi kariery są jedynymi możliwymi.
 Zapominają o określeniu celu, wartości i zdolności przy wyborze ścieżki
kariery.

Krok 3: Pamiętaj o swoich wartościach 

Kiedy już określiłeś cel i swoje wyjątkowe zdolności, Twoja praca może stać
się niesamowita. W tym samym czasie, łatwo jest dać się porwać swojej
pasji. Łatwo zatracić się w pracy na długie godziny. Niektórzy skupiają się
tylko na pasji, ignorując rodzinę czy przyjaciół. 
Tu właśnie wkraczają Twoje osobiste i zawodowe wartości. Wartości to
takie barierki, które utrzymują Cię na właściwej drodze. Dodatkowo,
utwierdzają Cię w przekonaniu, że praca, którą wykonujesz, ma sens 
i nie jest sprzeczna z tym, jak chcesz żyć.

Ale czym są w ogóle te wartości?

To ideały, które uważasz za potrzebne do osiągnięcia satysfakcji w życiu. To
zasady przewodnie, z których przestrzegania jesteś dumny, przekonania, o
które jesteś gotowy walczyć. To (miejmy nadzieję) sposób, w jaki
decydujesz o swoich priorytetach. 
Określ swoje podstawowe wartości za pomocą arkusza nr 3 (znajduje się
poniżej). 

Wykorzystaj swój cel, unikalne zdolności i wartości, aby wybrać swoją
ścieżkę.

Istnieją dwa podstawowe błędy, które tak często popełniają ludzie 
z branży fitness.

1.
2.
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trenerem personalnym
trenerem crossfit
dietetykiem
instruktorem fitness
instruktorem jogi lub pilatesu
fizjoterapeutą

pisać bloga, prowadzić Instagram na ten temat
brać udziału w konferencjach, spoktaniach branżowych 
prowadzić kanał z ćwiczeniami YouTube
wystartować z podcastem na ten temat

Na przykład, sporo osób uważa, że jeśli chcą pracować w tej branży, 
to mogą zostać tylko:

Oczywiście, to świetne opcje, ale tylko wtedy, gdy odpowiadają Twojemu
celowi, zdolnościom i wartościom.

Zła wiadomość:
Zbyt wielu ludzi zamyka się na wyżej wymienione opcje, może to być ślepy
zaułek. Czasem obrana ścieżka kariery pasuje do naszego celu, ale wiele
osób nie czuje się wystarczająco dobrze w swojej pracy, albo praca nie
pasuje do ich wartości.

Dobra wiadomość:
Dla ludzi zaczynających pracę w tej branży jest wiele innych opcji kariery.
Co więcej, dla tych, którzy już pracują w branży, zawsze jest czas na zmiany.

Załóżmy, że jesteś pasjonatem szeroko pojętego fitnessu. Zamiast zostać
trenerem, możesz spróbować:

Po odpowiednim szkoleniu z zakresu HR, finansów czy marketingu
możesz pracować w firmie, która zajmuje się tematyką fitnessu i
podziela Twoje cele oraz wartości.

Pamiętaj, że zawsze opcją jest utrzymanie swojego hobby jako hobby. Nie
każdy, kto kocha fitness, musi na nim zarabiać.

6

Jak odnieść sukces w branży fitness? Odkryj i uwolnij swoje supermoce 



Oczywiście możesz dążyć do założenia własnej firmy. Może to być klub
fitness albo internetowy portal o tej tematyce. Chodzi o to, że prowadzenie
treningów jest tylko jedną z opcji. 

Załóżmy, że jesteś z natury gadułą i lubisz towarzystwo. W tym
przypadku, Twoja kariera mogłaby się wiązać z przemawianiem 
do ludzi. 
Załóżmy jednak, że ważna jest dla Ciebie rodzina, więc częste podróże nie
byłyby zgodne z Twoimi wartościami. W takim przypadku warto poszukać
sposobów na wykorzystanie swoich unikalnych zdolności zgodnych z
Twoimi wartościami.

Może mógłbyś ograniczyć swoje wystąpienia tylko do lokalnych miejsc?
Może warto postawić na działalność w internecie, którą będziesz
wykonywać w zaciszu swojego domu? 

Oto inny przykład. Załóżmy, że jesteś świetny w organizacji i wyjątkowo
dobry w zarządzaniu ludźmi. Nie zapominasz o żadnym zadaniu i masz
talent do kierowania grupą. Dodatkowo, Twoją wartością jest
przewidywalność. 

Łącząc to wszystko ze sobą, może okazać się, że dla Ciebie strzałem 
w dziesiątkę będzie nadzorowanie zespołu pracowników, np. trenerów
czy dietetyków. 

Na początku to wszystko może wydawać się trudne. Nie jest łatwo
dowiedzieć się, jaki jest nasz cel, a także unikalne zdolności oraz wartości.
Potem jeszcze trzeba się zastanowić, jaka opcja kariery łączy ze sobą
wszystkie te elementy. 

Jednak to jest sekret ludzi, którzy odnoszą największe sukcesy. Odkryli
swój cel, unikalne zdolności i wartości, a następnie zadecydowali o swojej
ścieżce.
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Na początku nie każde pytanie będzie wyglądało na istotne. Jednak
warto jest odpowiedzieć na każde z nich. Nigdy nie wiesz, które pytanie
doprowadzi Cię do nowego spojrzenia na całą sytuację.

Dlaczego chcesz pracować w tej branży? 
Czy to jest Twoja pasja? Jaka jest Twoja historia? Czy to zmieniło Twoje
życie? Czy pomoc innym jest dla Ciebie najważniejsza? Czy jesteś osobą,
która dba o zdrowie i formę swoich najbliższych?

Czy chcesz pracować bezpośrednio z klientami/pacjentami?
Zarówno „tak” i „nie” są akceptowalnymi odpowiedziami. Można pracować
w tej branży i nigdy nie zobaczyć klienta na oczy.

Jeśli tak, to z jakimi klientami chcesz pracować?
Mężczyźni, kobiety, sportowcy, dzieci starsi, tylko zmotywowani, tylko ci,
którzy ponieśli już porażkę, wszyscy?

Jeśli nie, to ku czemu skłaniasz się zamiast tego?
Może wolisz organizować czyjąś pracę lub pracować za kulisami jakiegoś
biznesu? Może chciałbyś pisać lub tworzyć podcast, a może edukować?
Prowadzić biuro w jakimś obiekcie fitness, zająć się finansami?

Czy naprawdę lubisz pomagać innym ludziom?
Czy pomaganie, edukacja i opieka nad innymi Cię inspirują? Naprawdę
chcesz pomagać ludziom? Może jednak kierujesz się czymś innym?

Czy chcesz prowadzić własny biznes?
Jeśli tak, to czy ma to być mały klub fitness? Może jednak duży ośrodek?
Może działalność on-line? A może wolisz pracować dla kogoś innego, gdzie
skupisz się tylko na tym, co robisz najlepiej, a resztą zajmą się inni?

ARKUSZ #1:
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Jak podchodzisz do kwestii finansowych?
Wolisz ryzyko i potencjalne nagrody? Czy wolisz stałą, stabilną pensję?
Dążysz do zamożnego stylu życia? Czy pieniądze są w ogóle ważnym dla
Ciebie czynnikiem przy wyborze pracy?

Jakich warunków pracy oczekujesz?
Szukasz elastyczności czy stabilności? Ma to być pełny etat czy nie? Masz
dzieci lub inne obowiązki, z którymi tę pracę musisz pogodzić? Wolisz, by
ktoś kierował Twoimi zadaniami? Może chcesz być szefem dla siebie? 
W jakim stopniu praca definiuje Cię jako osobę?

Jakie inne umiejętności, talenty i predyspozycje posiadasz?
Prawdopodobnie potrafisz robić wiele innych rzeczy, które sprawiają Ci
przyjemność, a nie wiążą się z branżą fitness. Może lubisz liczyć lub masz
smykałkę do projektowania? Zrób pełną inwentaryzację, nawet jeśli teraz te
umiejętności nie wydają Ci się istotne.
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ARKUSZ #2:

Odkrywanie swoich unikalnych umiejętności to nie jest zadanie na 5
minut. Poświeć na to minimum kilka godzin, ponieważ jest to naprawdę
bardzo ważne dla Twojej kariery. 

Pomyśl o tym w ten sposób: tworzysz oficjalny dokument, który jasno
określa Twoje supermoce. Potem będziesz często przeglądał tę listę 
i upewniał się, że w dużej mierze wykonujesz najbardziej znaczącą dla
siebie pracę.

Jakie są talenty, zdolności lub cechy, które mnie opisują?
Co mnie pasjonuje?
W czym możesz na mnie liczyć?
Jak opisałbyś mój sposób wykonywania obowiązków?
Czy jest coś, co Ci we mnie imponuje?

Krok 1:  Zbierz opinię od ludzi, którzy Cię znają

Skontaktuj się z 5-10 osobami, najlepiej z przyjaciółmi i innymi bliskimi.
Powinny to być osoby, które naprawdę Cię rozumieją, wiedzą, jakie są Twoje
mocne i słabe strony. Idealnie byłoby, gdyby te osoby pochodziły z całego
przekroju Twojego życia. 
Zapytaj się, czy byliby skłonni poświęcić kilka minut i stworzyć listę 
z kilkunastoma rzeczami, które przychodzą im do głowy, gdy o Tobie
myślą. Jeśli się zgodzą, wyślij im te pytania:

Wyraźnie zaznacz, że te cechy nie muszą odzwierciedlać Twojego hobby,
zainteresowań i historii zawodowej. 
Mają to być raczej rzeczy, które cenią w Tobie inni.
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Przykładowy mail:

Cześć (tu wstaw imię). 
Biorę udział w warsztatach określania indywidualnych zdolności. Cenię
sobie Twoje spostrzeżenia i byłbym wdzięczny, gdybyś mógł poświęcić
mi 15 minut. Jeśli możesz to zrobić do [wstaw datę], byłoby to niezwykle
pomocne (nie przejmuj się, jeśli dasz rady).
Warsztaty mają na celu ujawnienie moich unikalnych zdolności, czyli
tego, w jaki sposób najbardziej mogę pomagać innym ludziom.

Najskuteczniejszym sposobem na uzyskanie takich informacji jest
wykonanie researchu wśród bliskich, czyli również zebranie opinii od
Ciebie, bo przecież Ty znasz mnie najlepiej.
Jeśli chciałbyś mi pomóc, proszę Cię o stworzenie dla mnie listy moich
5-10 zdolności, talentów, mocnych stron.
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w których jestem dobry
które mnie pasjonują
które we mnie doceniasz 
w których możesz na mnie liczyć
które Ci we mnie imponują

Mogą to być rzeczy:

Nie muszą odzwierciedlać moich zainteresowań czy mojej pracy.
Najważniejsze, by faktycznie się do mnie odnosiły. Dzięki temu stworzę
najdokładniejszy portret mojej osoby.

Dziękuję za Twój czas,
(Tu się podpisz)

PS. Wiem, że jesteś zajęty, więc jak zawsze, bez presji. Jeśli nie masz
czasu, to jak najbardziej to zrozumiem. Najważniejsze, doceniam Cię tak
czy inaczej!
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Jakie są moje cechy charakteru, talenty, zdolności?
Co mnie pasjonuje?
W czym ludzie na mnie liczą?
Jaki jest „mój sposób” wykonywania obowiązków?
Co sprawia, że inni są pod wrażeniem tego, kim jestem?
Jakie są rzeczy, które mnie najbardziej pasjonują?
Co jest dla mnie ważne?
Jakie były moje największe osiągnięcia do tej pory?
Jakie są moje cele (osobiste, rodzinne, zawodowe, życiowe)?
Kogo podziwiam i dlaczego? Czego mogę się od nich nauczyć?

Krok 2:  Pomyśl nad własnymi odpowiedziami

Niezależnie od feedbacku, musisz też stworzyć swoją listę. Odpowiedz 
na te same pytania, które wysłałeś plus na kilka dodatkowych.

Krok 3: Określ części wspólne

Kiedy wszyscy już Ci odpiszą, zbierz te wiadomości. Poszukaj
powtarzających się kwestii. Sporządź listę 10, które najczęściej się pojawiają.
Obok każdej pozycji zapisz też, dlaczego uważasz, że dana osoba ma o Tobie
takie zdanie.

Krok 4: Zidentyfikuj swoje unikalne umiejętności

Weź 10 najczęściej pojawiających się rzeczy motywów z poprzedniego kroku
i połącz je w krótką, spójną całość.

Przykład:
Przesuwanie granic tego, co jest możliwe, tworzenie głębokich relacji 
z ludźmi i łącznie ludzi z ich wizją.
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Krok 5: Wykorzystaj swoje unikalne zdolności

Proces określania unikalnych umiejętności nie kończy się na ich
zidentyfikowaniu. Identyfikacja jest ważnym, pierwszym krokiem, ale
następnym jest znalezienie sposobów, w jaki można lepiej wykorzystać je
w swojej pracy. Możesz, na przykład, zapisywać wszystkie zadania, które
wykonujesz w ciągu tygodnia. Potem sprawdź, jaką część swojego
tygodnia poświęcasz na wykonywanie zadań związanych z Twoimi
unikalnymi umiejętnościami.

Jeśli ok. 80% czasu w pracy poświęcasz, wykorzystując swoje unikalne
zdolności, to wszyscy powinni być zadowoleni (zwłaszcza Ty).
Jeśli nie jest to zbyt wiele, zastanów się, jak powoli dokonać zmian 
w tym obszarze i bardziej wykorzystywać swoje atuty w swojej pracy. 

Pamiętaj: 
Nie zawsze można łatwo określić swoje unikalne zdolności. Bardzo  często
może się też okazać, że nie wykorzystujesz ich w swojej obecnej pracy. To
właśnie powinno Ci zasugerować, że powinieneś coś zmienić w swoim
życiu.

Warto poświęcić czas na zidentyfikowanie swoich unikalnych
zdolności. Wyraźnie określony cel i wykorzystywanie swoich
unikalnych zdolności to niezawodna ścieżka do osiągnięcia satysfakcji
zawodowej i sukcesu. 
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ARKUSZ #3:

co robiłeś?
z kim byłeś?
co jeszcze przyczyniło się do poczucia szczęścia?

dlaczego byłeś dumny?
kto jeszcze dzielił z Tobą to uczucie?
co przyczyniło się do uczucia dumy?

jaka potrzeba lub pragnienie zostało wtedy spełnione?
w jaki sposób i dlaczego to doświadczenie nadało sens Twojemu życiu?
jakie inne czynniki przyczyniły się do Twojego uczucia spełnienia?

co robiłeś?
z kim wtedy byłeś?
jakie inne czynniki przyczyniły się do tego uczucia?

Krok 1: Pomyśl o chwilach, w których czułeś się najszczęśliwszy 

Teraz odpowiedz na poniższe pytania, używając przykładów ze swojej
kariery i życia osobistego

Krok 2: Pomyśl o chwilach, w których odczuwałeś największą dumę

Ponownie odpowiedz na poniższe pytania, używając przykładów z Twojej
kariery i życia osobistego.

Krok 3: Pomyśl o chwilach, w których czułeś się najbardziej spełniony

Krok 4: Pomyśl o chwilach, w których czułeś się pełen energii 
i odczuwałeś tzw. „flow”

Krok 5: Bazując na swoich doświadczeniach związanych ze szczęściem,
dumą i spełnieniem, zastanów się, jakie rodzaje wartości napędzają te
uczucia.
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Na przykład, jeśli czujesz największy przypływ energii podczas
malowania czy pisania, to może kreatywność jest jedną z Twoich
podstawowych wartości. Gdy dzieje się to, na przykład podczas
wolontariatu w domu seniora, to może tą wartością jest służba
drugiemu człowiekowi.

Poniżej znajduje się lista wartości, z którymi ludzie często się
utożsamiają:

Odpowiedzialność, dokładność, przeżywanie przygód, altruizm, ambicja,
asertywność, równowaga, życie w zgodzie z naturą, bycie najlepszym,
przynależność, spokój, radość, jasność umysłu, zaangażowanie,
wspólnota, konkurencyjność, koncentracja, ciągłe doskonalenie,
kontrola, współpraca, uprzejmość, kreatywność, ciekawość, decyzyjność,
demokracja, determinacja, dyscyplina, dyskrecja, różnorodność,
dynamizm, efektywność, elegancja, empatia, równość, doskonałość,
ekscytacja, ekspresyjność, uczciwość, wiara, rodzina, wierność, skupienie,
wolność, zabawa, dobroć, łaska, rozwój, szczęście, ciężka praca, zdrowie,
pomoc społeczeństwu, honor, niezależność, wewnętrzny balans,
innowacyjność, przenikliwość, inteligencja, intuicja, radość,
sprawiedliwość, przywództwo, dziedzictwo, elastyczność, miłość,
lojalność, wprowadzenie zmian, porządek, oryginalność, patriotyzm,
perfekcja, pozytywność, praktyczność, przygotowanie, profesjonalizm,
jakość, niezawodność, zaradność, wyniki, bezpieczeństwo,
samorealizacja, samokontrola, odpowiedzialność za siebie, wrażliwość,
prostota, szybkość, spontaniczność, stabilizacja, sukces, wsparcie, praca
zespołowa, rozwaga, terminowość, tolerancja, tradycjonalizm,
wiarygodność, poszukiwanie prawdy, zrozumienie, uniwersalność, wizja,
użyteczność.

Zastanów się w jaki sposób Twoje doświadczenia łączą się z
wymienionymi wartościami i zapisz te wartości, które najlepiej Cię
opisują. 

Jeśli Twoja lista jest za długa, skróć ją do 3-5, które najbardziej Ci
odpowiadają.
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czy moi najbliżsi przyjaciele powiedzieliby, że te wartości znaczą dla
mnie najwięcej?
czy poparłbym te ideały, nawet gdyby ten wybór nie był popularny 

czy dziś nadaję priorytety w pracy i życiu w zgodzie z tymi
wartościami?

Krok 6: Przetestuj swoją listę w praktyce 

Przyjrzyj się swoim wartościom i zadaj sobie następujące pytania:

      i stawiał mnie w mniejszości?

Innym dobrym sposobem jest wyobrażenie sobie jak zachowałbyś się w
sytuacji będącej uosobieniem wybranej wartości. Jeśli wymieniasz
przeżywanie przygód jako najważniejszą wartość, to zastanów się, czy
wybrałbyś się na jedyną w swoim rodzaju trzymiesięczna wycieczkę, jeśli
oznaczałoby to utratę szansy na fantastyczną karierę? Jeśli nie, to czy ta
cecha jest faktycznie najważniejsza?

Określenie swoich wartości (i priorytetów, które z nich wynikają) to
ciężka praca.
Jednak korzyści z tego płynące są ogromne. Twoje wartości i ideały to
czynniki niezbędne, żebyś mógł w spokoju cieszyć się swoim życiem 
i pracą.
Jeśli elastyczność w życiu jest jedną z Twoich wartości, to przemyśl, 
czy praca w określonych godzinach od poniedziałku do piątku jest
idealnym rozwiązaniem. 
Jeśli ważna dla Ciebie wartością jest rodzina, to spotkania z klientami 
w godzinach 16:00-21:00 chyba się z tym nie wiążą. 

Po sprawdzeniu swoich wartości, zapisz 3-5 najbardziej do Ciebie
pasujących. To właśnie Twoje podstawowe wartości. 
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