
Szablony e-mail dla facylitatorów CYW 

Zespół CYW stworzył szablony wiadomości e-mail, które mogą być pomocne 
w komunikacji z uczestnikami. Jeśli tylko zechcesz, bądź kreatywny! - do poniższych 
tekstów możesz dodawać własne elementy lub możesz używać szablonów 
w zaproponowanje postaci. Pamiętaj tylko  o pozostawionych pustych miejsca, które 
wymagają uzupełnienia przez Ciebie. 

Powitanie i instrukcje na temat pierwszej lekcji (do wysłania uczestnikom 
na 24 godziny przed pierwszym spotkaniem Stołów Transformacyjnych CYW) 

Temat: Witam w projekcie Stołów Transformacyjnych Zmieniaj Swój Świat - CYW! 
Dziękuję za dołączenie do mnie w projekcie Stołów Transformacyjnych Change Your World 
– Zmieniaj Swój ŚŚwiat. Nasze spotkania rozpoczniemy [Data] o godzinie [Czas]
i będziemy je kontynuować raz w tygodniu, przez kolejne 6 tygodni.
Nie mogę się doczekać na moment, kiedy wspólnie zaczniemy dzielić to doświadczenie

Oto kilka pomocnych wskazówek dotyczących naszego pierwszego spotkania:  

[w przypadku spotkania wirtualnego] Link do wirtualnej sali konferencyjnej oraz ogólne 
informacje o spotkaniach, znajdziesz na Pulpicie swojego konta na stronie 

ChangeYourWorld.com, po kliknięciu w Szczegóły.

[w przypadku spotkania osobiście] Adres miejsca naszego spotkania oraz ogólne 
informacje o spotkaniu, znajdziesz na Pulpicie swojego konta na stronie 
ChangeYourWorld.com, po kliknięciu w Szczegóły.

W tym samym miejscu pobierzesz również plik PDF z materiałem do aktualnej lekcji - 
w tabeli, w polu Lekcja #, kliknij niebieski link i pobierz plik na swoje urządzenie. Plik 
możesz pobirać i przechowywać na komputerze/urządzeniu mobilnym lub wydrukować, w 
zależności od preferencji - po prostu upewnij się, że możesz z niego korzystać podczas 
spotkania. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze mną. 

Dziękuję raz jeszcze za Twoją decyzję o inwestowaniu w siebie poprzez udział w tej 
transformującej podróży. 
Razem rozwijamy pozytywny wpływ na nasz świat! 

[Imię] . 
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Podróż Change Your World- czego możesz się spodziewać (wysyłane po 1 lekcji 

Temat: Dziękujemy za udział w lekcji #1 Change Your World! 

Dziękuję za Twoją obecność w mojej grupie Stołu Transformacyjnego Change Your 
World! Pierwsza lekcja była niesamowita i cieszę się, że przed nami kolejne 5 tygodni 
spotkań. Pamiętaj o swoim działaniu zaplanowanym na ten tydzień. Na początku 
drugiego spotkania porozmawiamy o tym, jak Ci poszło.

Korzystając z okazji, pozwól, że przypomnę, dokąd zmierzamy w tej podróży. 

Stoły Transformacyjne dostarczają treści dotyczących rozwoju przywództwa opartego 
na wartościach, wykorzystując metodę, która zachęca do autorefleksji i konsekwentnego 
działania. Celem procesu jest doświadczenie osobistej transformacji na podstawowym 
poziomie i w ten sposób wnosić transformację w życie innych osób.

Podczas spotkań Stołów Wartości, przejdziemy przez 6 lekcji opartych na następujących 
wartościach: 

Nadzieja 
Słuchanie 

Docenianie każdej osoby 
Spójność 

Przebaczenie 
Pomnażanie 

Stoły Wartości to pierwszy etap podróży Zmieniaj Swój Świat. Po szóstej lekcji tego 
etapu, będziemy mieli okazję wykonać test końcowy, a następnie przejść do kolejnej 
fazy – do Stołów Działania. Stoły Działania rozwijają w uczestnikach świadomość życia 
na fundamencie dobrych wartości, skupiając się na nauce przechodzenia od dobrych 
intencji do dobrych działań. Wkrótce dowiemy się o nich więcej. 

Jeszcze raz dziękuję za Twój udział i czekam na nasze kolejne spotkanie! 

[Imię] 
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Rozwiązywanie problemów: jelśi uczestnik jeszcze nie brał udziału (po pierwszej 
lekcji) 

Temat: Tak nam przykro - tęskniliśmy za Tobą podczas spotkania na Stołu 
Transformacyjnego CYW! 

Drogi [imię uczestnika], 

Tak nam przykro - tęskniliśmy za Tobą przy naszym Stole Transformacyjnym Zmieniaj 
Swój Świat w dniu [data]. Spotkamy się ponownie w przyszłym tygodniu [data i godzina]. 
Jeśli ta pora Ci nie odpowiada, możesz opuścić grupę, klikając w trzy szare kropki w 
prawym rogu ekranu. 

Dziękujemy, [imię] 

Wprowadzenie do Stołów Działania (po Lekcji 5) 

Temat: Już wkrótce - Stoły Działania Zmieniaj Swój Świat CYW! 

Dziękuję za wartość, jaką wnosisz w spotkania Stołów Wartości CYW! Zbliżasz się do 
końca pierwszego etapu podróży i chcę Cię poinformować o tym, co dalej: następny 
krok, to Stoły Działania! 
Stoły Działania składają się z 6 lekcji prowadzonych w ciągu 6 tygodni (podobnie jak 
Stoły Wartości) i skupiają się na nauce i praktykowaniu przejścia od dobrych intencji do 
dobrych działań. Mówić, że coś zrobisz, a faktycznie to robić, to dwie różne rzeczy. 
Nad tym, jak dobre intencje zamieniać w intencjonalne życie, będziemy się wspólnie 
zastanawiać zgłębiając kolejne lekcje Stołów Działania. Zaczniemy też myśleć o tym, 
jak możemy współpracować z innymi, podejmując działania, aby uczynić nasz świat 
lepszym miejscem! 

Tematy lekcji Stołów Działań są następujące: 
Styl życia ludzi sukcesu 

Możesz uczynić swoje życie wspaniałą historią 
Sens Twojego życia 
Niezbędne zasady 

Wspólne robienie różnicy 
Karta wyników 

Podczas oceny końcowej Stołów Wartości będzie możliwość podjęcia decyzji o 
przejściu do 
Stołów Działania. Upewnij się, że wykonałeś test końcowy. Prośba o jego wykonanie, 
pojawi się po ostatniej lekcji.

Nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania! 
[imię] 

3

#3

#4



Stoły Działań Kolejne kroki (wyślij, jeśli twoja grupa zdecydowała się kontynuować 
spotkania przy Stołach Działania) 

Temat: Przygotujmy się do Stołów Działania CYW! 

Dziękuję Tobie oraz wszystkim uczestnikom naszej grupy za podjęcie decyzji o kontynuowaniu 
wspólnie Stołów Działania! Nie mogę się doczekać na kolejny etap naszej wspólnej podróży.
Będziemy nadal spotykać się tego samego dnia tygodnia o tej samej godzinie [wstaw dzień 

tygodnia i godzinę]. Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na: [wstaw datę]. [Ważne jest, 
aby wcześniej uzgodnić z grupą, że ten czas nadal wszystkim będzie odpowiadał.] 

Na platformie ChangeYourWorld.com utworzę teraz nasz Stół Działania i wkrótce otrzymasz 
kolejną wiadomość e-mail z zaproszeniem i linkiem rejestracyjnym. E-mail przyjdzie z adresu 
changeyourworld@email.johnmaxwell.com. 

Zaproszenie zostanie wysłane na Twój adres e-mail, który użyłem do rejestracji udziału w 
tStołów Wartości; nie będziesz musiał tworzyć nowego konta. Sprawdź tylko swoją skrzynkę 
odbiorczą! [Podaj im ramy czasowe lub powiedz, kiedy je wyślesz.] Jeśli pojawi się jakikolwiek 
problem z otrzymaniem wiadomości e-mail, daj mi znać! 

Dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie!
[imię] 

Kolejne kroki (jeśli twoja grupa zdecydowała się nie kontynuować pracy przy Stołach 
Działania) 

Temat: Załóż własny Stół Transformacyjny CYW! 

Dziękuję Tobie oraz wszystkim uczestnikom naszej grupiy za dołączenie do mnie w 6-
tygodniowej podróży Stołów Transformacyjnych. Nie jesteśmy w stanie w dotychczasowym 
składzie kontynuować drugiego etapu projektu – Stołów Działania. Zachęcam każdego z nas 
do przejścia do Ustawień swojego konta na platformie ChangeYourWorld.com i wzięcia udziału 
w szkoleniu facylitatora. Być może już to zrobiłeś. W ten sposób otworzysz sobie możliwość 
samodzielnego zakładania i prowadzenia Stołów Transformacyjnych w gronie Twoich 
przyjaciół, rodziny czy innych osób, które znajdują się w Twojej strefie wpływu. 

Po poprowadzeniu swojej grupy przez pierwsze sześć lekcji - Stoły Wartości, będziesz mógł 
kontynuować pracę z tą samą grupą w ramach Stołów Działania!  Życzę Ci wszystkiego 
najlepszego w dążeniu do dodawania wartości innym. To doświadczenie przynoszące mnóstwo 
radości i satysfakcji. 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy w trakcie szkolenia dla facylitatora lub tworzenia 
własnych Stołów Transformacyjnych, śmiało kontaktuj się ze mnie, chętnie pomogę. 
W takich kwestiach możesz też skontaktować się z Menedżerem Społeczności CYW, pisząc na 
adres wsparcie.cywpolska@gmail.com  

Dziękuję za ten wspólny czas!
[imię] 
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Centrum Działania – Kolejne kroki (jeśli twoja grupa zdecydowała się 
współpracować w celu wspólnego tworzenia planów działania)) 

Temat: Przygotujmy się do eksploracji Centrum Działania CYW! 

Dziękuję Tobie oraz wszystkim uczestnikom naszej grupy, za wspólne 12 tygodni i ten 
niesamowity dar łączenia się przy Stołach Transformacyjnych! Nie mogę się doczekać na 
kolejną część naszej podróży. 

Będziemy nadal spotykać się tego samego dnia tygodnia, o tej samej porze [wstaw dzień i 
godzinę]. Nasze spotkania rozpoczniemy dnia [wstaw datę]. [Ważne jest, aby wcześniej 
uzgodnić z wszystkimi, że ten czas nadal wszystkim odpowiada. Może zdecydujesz się 
spotkać jeszcze przez 2-3 tygodnie, aby dać wszystkim czas na pracę nad planami 
działania. To zależy wyłącznie od Ciebie, jak chcesz kontynuować.  

Na stronie ChangeYourWorld.com nie ma opcji tworzenia stołu dla Centrum Działania,  
poczekaj zatem na e-mail ode mnie z linkiem do mojej wirtualnej sali konferencyjnej wraz 
z informacją o dniu i godzinie naszych kolejnych spotkań. Pamiętaj, aby ten termindodać do 
swojego kalendarza. 
Będziemy pracować razem i zachęcać siebie nawzajem podczas tworzenia planu działania, 
na podstawie którego, każdy z nas chciałby kontynuować swoją osobistą podróż zmieniania 
naszego świata. 

Znajdź proszę chwilę i przygotuj na nasze spotkanie swój Plan działania (szablon znajdziesz 
w zasobach Centrum Działania).

Dziękuję i do zobaczenia wkrótce!
[imię] 
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