


I. JAK ODKRYĆ 
SWOJĄ PASJĘ?





GDZIE JESTEŚ?

1. Nie znam swojej pasji

2. Znam, ale nie rozwijam

3. Rozwijam, ale nie zarabiam

4. Zarabiam, ale nie utrzymuje się

5. Utrzymuję się z pasji



1. Gdybyś wiedział, że porażka jest

 niemożliwa, to co byś robił w życiu?



...NIE WIEM...



A gdybyś wiedział, to co by to było?



CASE :)

Lubię robić TIPSY i chciałbym:

 dużo zarabiać

oraz

dużo podróżować







2. REZONANS PASYJNY

Zjawisko to występuje wtedy, gdy 
przyglądasz się osobie, która wykonuje to, 
co jest twoją pasją. Kiedy przyglądasz się 
lub przysłuchujesz tej osobie, budzą się w 

tobie głębokie pozytywne odczucia. 



3. SEKWENCJE PYTAŃ

Metoda, którą opiszę poniżej, jest 
szczególnie pomocna dla osób, które lubią 
„myśleć na papierze”. Wymaga to czasu na 
refleksję nad swoim życiem i odpowiedzi na 

dwie sekwencje pytań.



A. Pytania dotyczące ciebie :

• Co najbardziej lubisz robić ?

• Jakie zajęcia sprawiają, że zapominasz o 
czasie ?

• Co wyzwala w tobie najwięcej emocji ?

• O czym lubisz mówić lub marzyć ?



B. Twoje życiowe doświadczenia :

• Czego nauczyłeś się dorastając w rodzinie ?

• Jakie były twoje ulubione przedmioty

 w szkole ?

• W jakich pracach byłeś najskuteczniejszy ?

• Z jakich problemów wyciągnąłeś życiowe 
lekcje ?

• Jakie przeżycia duchowe miały dla ciebie 
największe znaczenie ?



…nie wiem...

4. PROFESJONALNY TEST 



5. MENTOR





II. JAK ROZWINĄĆ SWOJĄ 
PASJĘ?



Bogactwo to nagroda 
od społeczeństwa za to,
że mu się dobrze służy





1. Poszerz swoją wiedzę

Kim są najlepsi eksperci na świecie w twojej 
dziedzinie ?

Jakie są ich najlepsze produkty ?



2. Poszerz swoje kontakty

Od kogo się uczysz?

W jakim środowisku przebywasz?



3. Poszerz swoje działania

Wypisz WSZYSTKIE działania

Wybierz co zrobisz w TYM tygodniu
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