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Cześć Multipasjonatko!

Ogromnie się cieszę, że jesteś na
warsztatach!

 
Karty pracy skonstruowałam tak, żebyś

mogła lepiej zrozumieć co niesiesz innym,
jakie są Twoje mocne strony, umiejętności i
talenty oraz co zrobić, żeby Twój biznes był

spójny bez wybierania tylko jednej pasji.
 

Zaproponuję Ci też kilka testów osobowości,
a wszystko po to, żebyś lepiej zobaczyła

swoje obszary lekkości i naturalne
predyspozycje.

 
Przeprowadzę Cię też przez proces

oddzielania swoich nabytych umiejętności
od wrodzonych predyspozycji, co czasami

skutkuje niemałą rewolucją w biznesie;)
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Mutlipasjonatka

masz bardzo dużo zainteresowań
niepowiązanych ze sobą
ciężko jest Ci wytrwać dłużej przy jednej
czynności
boisz się wybrać tylko jedną pasję, bo
podświadomie czujesz, że kiedyś może Ci
się znudzić
tracisz zapał, chociaż na początku myślałaś,
że to jest coś, co zajmie Cię na lata
nie możesz trzymać się tylko jednego
zajęcia
uwielbiasz się uczyć nowych rzeczy
szybko przystosowujesz się do nowych
sytuacji
masz ogromną ilość pomysłów (chociaż
często brakuje Ci konsekwencji, żeby je
zrealizować)

Charakterystyczne cechy multipasjonatek:
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Jeśli jesteś multipasjonatką, to
możesz znaleźć spełnienie zawodowe

oraz świetnie zarabiać, bez
wybierania jednej, jedynej pasji!

To, w którym momencie dowiesz się o tym, że
jesteś multipasjonatką, ma znaczenie. Czasami
dopiero wtedy wchodzimy na dobre tory, na
inne myślenie, które pomoże Ci poukładać życie
zawodowe. Daj sobie czas na oswojenie
nowych informacji o sobie.

Jednak nie zawsze osoby, które mają dużo
zainteresować są od razu ośmiornicami.
Niektóre są na etapie szukania, a gdy znajdą,
poświęcają się jednej rzeczy. Niektóre mają
wiele zainteresowań, ale są one powiązane. A
jeszcze inne, robią wszystko naokoło, żeby nie
robić tego, do czego woła ich serce.



wybierać jednej pasji, którą zajmiesz się
przez resztę życia
odpowiadać zawsze tak samo na pytanie:
czym się zajmujesz zawodowo?
zakładać biznesu, jeśli to dla Ciebie zbyt
przytłaczające ze względu na mnogość
pasji
tworzyć osobnej marki na każdy swój
pomysł biznesowy

poczuć dumę z wielości swoich
zainteresowań i swojej wszechstronności, 
wypisać wszystkie swoje pasje i zastanowić
się czy z mieszanki kilku z nich nie wyniknie
świetny pomysł na biznes
zastanowić się jak możesz wykorzystać kilka
swoich pasji w służbie jednej misji
działać pod ogólną nazwą, pseudonimem, 
 albo pod własnym nazwiskiem

Będąc multipasjonatką, nie musisz:

Będąc multipasjonatką warto:
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Talenty i mocne strony

Wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

Talent to naturalnie powtarzający się wzorzec
myślenia, odczuwania i zachowania, który może
być produktywnie wykorzystany.

Mocna strona to zdolność do ciągłego
działania, blisko perfekcji, w określonym
obszarze. Mocne strony, to talenty, nad którymi
pracowałaś.

Aby talent stał się mocną stroną potrzebne są
dodatkowo:

 
 



Wypisz czynności, które wykonywałaś w
ramach wszystkich dotychczasowych
doświadczeń zawodowych. Nie pomijaj
nawet banalnych spraw, takich jak witanie
gości, czy obsługa kasy fiskalnej.
Potem zaznacz te, które przyszły Ci lekko,
łatwo. Nie musiałaś się zmuszać do robienia
tych rzeczy, nie męczyły Cię za bardzo.
A teraz zaznacz, które z tych rzeczy, które
były łatwe, sprawiały Ci też przyjemność,
albo dawały radość.

Talenty to nie są umiejętności. Rysowanie,
śpiewanie, tańczenie, to nie są talenty
wrodzone. To umiejętności, które nabyłaś z
czasem.

Jeśli w jakimś obszarze nigdy nie działałaś, to
nie możesz stwierdzić, czy masz w tym obszarze
talent.

Zadanie
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Czy niektóre z nich mają wspólny
mianownik?

Czy mówią Ci, w czym jesteś dobra?

Gdzie jest Twój obszar lekkości?

Co je łączy?

Na czym powinna się opierać Twoja praca?

Czego powinnaś robić więcej?

A czego mniej?

Popatrz teraz na spis tych wszystkich
czynności, które były łatwe i przyjemne. 
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Spójność

Bardzo często multipasjonatki obawiają się, że
jeśli połączą kilka pasji w swoim biznesie, będą
postrzegane jako niespójne, niezdecydowane,
nieprofesjonalne.

Tymczasem różnorodność jest ciekawa! Wbrew
pozorom odbiorcy nie chcą ciągle tego
samego. Chcą nowego. Chcą świeżości. A
multipasjonatki są świetne w przynoszeniu
nowych inspiracji i pomysłów!

Co można zrobić, żeby np. feed Instagrama
wyglądał dobrze, skoro raz wrzucam ręcznie
robione kosmetyki, a innym razem akwarele, a
jeszcze kiedy indziej zdjęcie z zajęć tańca?

Jeśli chodzi o wygląd insta można to załatwić
dobrym presetem albo konsekwentnie
wybieranym filtrem! To tylko zdjęcia - żeby
wyglądały dobrze obok siebie, nie muszą być w
tej samej tematyce!
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No dobra, ale tu mówimy o siatce o zdjęć, a co
z naszym wizerunkiem? Naszą marką osobistą?
Jak to wszystko opisać, żeby miało sens i nie
było wielkim koszem różności bez ładu i składu?

Kluczem tutaj są wartości. Twoje wartości. Kiedy
się im przyjrzysz, prawdopodobnie zauważysz że
Twoje pasje mocno z nimi rezonują. 

Jeśli znajdziesz wartość lub zestaw 2-3
wartości, które spinają Twoje pasje,
zwerbalizujesz, to co je łączy, a co za tym idzie,
poczujesz spójność.

Założę się, że w głębi duszy chodzi Ci o coś
więcej. To, co tworzysz, ma jakiś sens, coś daje
- Tobie, albo Twoim odbiorcom. I nie sama
czynność, jak np. malowanie czy tańczenie, ale
właśnie to DlACZEGO TO ROBISZ, jest rdzeniem.

Przykład? Tancerka, fascynuje się akwarelami i
naturalnymi kosmetykami.

Jeśli będziemy próbować znaleźć wspólny
mianownik patrząc tylko na te 3 pasje możemy
wymyślać dowoli, ale to będzie tylko umowne.
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Prawdziwy powód połączeń tych pasji, tkwi w
artystce. Jeśli jej najważniejszymi wartościami
są zdrowie i harmonia, prawdopodobnie jej
pasje są im podporządkowane! Akwarele
mogą pomagać jej się wyciszyć, naturalne
kosmetyki dają poczucie, że dba o swoją skórę
bez obciążania chemią i ciężkimi podkładami, a
taniec daje poczucie zdrowego ciała, który
wciąż uczy się balansu, bycia w harmonii
podczas ruchu.

Jeśli artystka z tymi samymi trzema pasjami
wyznaje wartości takie jak ryzyko i dobra
zabawa, może traktować taniec jak świetną
frajdę, która pozwala zabłysnąć na imprezie,
malować akwarelami energicznie, chlapiąc i
robiąc z tego show, a eksperymenty z
kosmetykami mogą dawać jej zastrzyk
adrenaliny, pt. ciekawe co się stanie, gdy
wypróbuję na sobie nowe połączenie
składników, będzie gładsza skóra czy wysypka?

Te same 3 pasje! A zupełnie inne odsłony,
czujesz to? Dlatego nie pasje są kluczem do
odnalezienia spójności, ale Twoje serce!



Twoje wartości

Wartości jakie wyznajesz mają ogromny wpływ
nie tylko na to, jak żyjesz, ale też na to jak
prowadzisz biznes i jaki model biznesowy będzie
dla Ciebie idealny. Jeśli np. w Twoich top
wartościach będzie prestiż, sława, ambicja to
prawdopodobnie wybierzesz działania
reklamowe pozwalające Ci osiągać ogromne
zasięgi i działać w skali. A gdy najważniejsze
okażą się bliskość, współpraca, wrażliwość -
możliwe że lepiej poczujesz się wtedy gdy masz
bezpośredni kontakt z klientem.

Dlatego nie traktuj tego ćwiczenia, jak coś
zupełnie abstrakcyjnego - wartości mają realne
przełożenie na nasze działania. Pamiętaj też, że
nie ma lepszych i gorszych wartości - wybieraj
te, które do Ciebie przemawiają, po prostu.

A teraz weź długopis i wykreśl 20 wartości, które
najmniej z Tobą rezonują:
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Miłość
Niezależność
Rozwój osobisty
Akceptacja
Elastyczność
Wykształcenie
Zaufanie
Wolność
Wiara
Mądrość
Kreatywność
Zdrowie
Wyobraźnia
Piękno
Wygoda
Marzenia
Intymność
Dobra zabawa
Humor
Bezpieczeństwo
Energia
Komfort
Spokój

Wsparcie
Radość
Pewność
Wrażliwość
Szczęście
Sprawiedliwość
Lojalność
Balans
Bogactwo
Duma
Harmonia
Dostatek
Intuicja
Sukces
Przygoda
Motywacja
Perfekcjonizm
Ryzyko
Pasja
Niezależność finansowa
Wyzwania
Szczerość
Wdzięczność
Satysfakcja



lenagrzesik.pl

A teraz wykreśl kolejne 10, które najmniej do
Ciebie przemawiają.

I teraz jeszcze 8, które najmniej do Ciebie
przemawiają.

Zostało 10 najważniejszych wartości dla Ciebie
wartości. 

Określ teraz które z nich są mniej, a które bardziej
ważne. Numerek 1 postaw przy tej wartości, która
jest dla Ciebie absolutnie najważniejsza, a 10
przy tej, która jest najmniej ważna ze wszystkich
dziesięciu.

Może się okazać, że takich super ważnych dla
Ciebie wartości będzie 5 albo 8. Niekoniecznie 10.
To ćwiczenie jest dla Ciebie, spokojnie zastanów
się nad każdą z wartości i spróbuj poczuć jak
bardzo jest ważna. Gdy masz z tym problem,
wyobraź sobie manifestację każdej z wartości.
Dajmy na to nie wiesz czy ważniejsze jest dla
Ciebie wygoda czy piękno. Wyobraź sobie wtedy
że możesz wybierać pomiędzy tymi dwoma
doświadczeniami:



 Wygoda to dla mnie np. dieta pudełkowa,
nie muszę gotować, (albo prywatny kucharz,
czy bon miesięczny w fajnej restauracji).
 Piękno to dla mnie zadbany, różnorodny
ogród, albo idealna garderoba, w której
wszystko do wszystkiego pasuje.

1.

2.

(Ponieważ wybrałabym prywatnego kucharza
albo dietę pudełkową zamiast idealnej
garderoby czy wspaniałego ogrodu, dla mnie
wygoda jest ważniejsza niż piękno.)

WAŻNE!

U każdej osoby wartość może manifestować się
inaczej. Podałam moje przykłady, ale dla Ciebie
nawet te same wartości mogą być czymś
innym! Wygoda to może być np.: kiedy nie
musisz płacić rachunków ręcznie, a ustalone są
przelewy automatyczne. Albo kiedy w domu nie
ma schodów i wszystko jest na jednym piętrze.
Albo kiedy nie musisz się malować czy zakładać
szpilek. Albo kiedy ekspres sam robi kawę (ja np.
nie piję kawy :)  Także zawsze pytaj: Czym ta
wartość jest DLA MNIE?



Czy któraś wartość jest nadrzędna, albo
mocno czujesz, że jednej z nich chciałabyś
podporządkować swoje pasje?

Na czym może polegać Twoje nowe
poczucie spójności w biznesie? Jakie
wartości są Twoją klamrą dla wszystkich
zainteresowań?

Co chcesz dać światu, służąc mu swoimi
talentami?

Zastanów się jak Twoje wartości manifestują się
w Twoich twórczych działaniach?

Być może przyjdzie na to czas, ale może już
teraz zauważasz:

Tak jak pisałam wcześniej, jeśli te wszystkie
odkrycia są dla Ciebie nowe, możesz
potrzebować trochę czasu, aż zaczną się
klarować. Daj sobie ten czas :)



Słysząc słowo wizja, mamy na myśli często
piękne obrazy, wspaniały dom, cudowne
wakacje, przestronna pracownia. Niekiedy
podążamy za obrazami, o których opowiada
nam nasze serce, ale serca często mówią do
nas metaforą.

Nie zawsze serce pokazuje konkretnie to, CZEGO
chcesz. Nie chodzi o wymarzone przedmioty,
tytuły naukowe, ani o konkretne sumy pieniędzy.

W wizji, którą pokazuje Ci serce najważniejsze
pytanie brzmi:

Jak chcę się czuć?
Jakich emocji chcę doświadczać?

Gdy odpowiesz sobie na te pytania, może się
okazać, że podsuwane instynktownie obrazy to
nie są te doświadczenia, które sprawią, że
właśnie tak się poczujesz. To wielkie odkrycie!
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Wizja



Czasami ludzie robią odwrotnie i zdarza się, że
po wielu latach osiągają w końcu to, o czym
marzyli, ale nie czują się szczęśliwi. Dzieje się tak,
ponieważ byli przekonani, że osiągnięcie celu jest
równoznaczne z poczuciem szczęścia.

Jednak żeby poczuć szczęście i spełnienie,
musimy wiedzieć co konkretnie chcemy czuć. 

Kiedy 3 lata temu zrobiłam to ćwiczenie,
zrozumiałam dlaczego co chwilę porzucałam
cel, żeby moje obrazy wisiały w wielkich
galeriach świata. Pragnienie mojego serca jest
następujące: chcę czuć, że zmieniam życie
innych ludzi na lepsze.

I nie mówię, że obrazy w galeriach nie mają siły
przekazu. Ale ich celem nie jest zmienianie życia
ludzi na lepsze! Dlatego teraz działam jako
ARTYSTKA NA SWOIM, łącząc wiele moich pasji i
malując w wolnych chwilach. Na swoim koncie
pokazuję też moje akwarele i czasami je
sprzedaję, nie jest to jednak główna gałąź
mojego biznesu.
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Mój biznes podporządkowany jest mojej misji,
pragnieniu mojego serca, a nie konkretnej pasji.
Ważne dla mnie wartości to niezależność
(również finansowa), rozwój osobisty, pasja,
sukces, zdrowie. Moje pasje: pisanie, tworzenie
grafik, występy przed kamerą i motywowanie
innych, czytanie psychologicznych książek i
artykułów, zainteresowanie marketingiem i
sprzedażą zaprzęgam w jednym celu:
pomaganiu artystkom w zarabianiu na swoich
pasjach.

Czy w ramach swojej firmy robię różne rzeczy?
Bardzo różne! Czy ciągnie mnie do innych?
Czasami tak! Trzy pasje zostawiłam mocno w
strefie hobby, ale też o nich wspominam w
newsletterze i na Instagramie: ogród (w lecie
totalnie się zapominam w tym sianiu i sadzeniu),
ekologię (szampony w kostce, pieluchy
wielorazowe i te sprawy:) oraz malowanie 
 (maluję teraz głównie dla siebie i jeśli komuś się
obraz spodoba, to sprzedaję, ale nie działam już
na zamówienie).

Tak to wygląda u mnie teraz, ale pamiętaj, że po
drodze spróbowałam wielu pomysłów na biznes!
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 Jak chcesz się czuć? 

Jakich emocji chcesz doświadczać?

W jakich okolicznościach czujesz się
dokładnie tak, jak tego pragniesz?

Co musi się wydarzyć, żebyś poczuła
dokładnie te emocje?

W jakich miejscach czujesz się bliżej
pożądanych emocji?

W jakim towarzystwie czujesz się najlepiej?

Na myśl o czym, czujesz pozytywne wibracje?

Kiedy masz więcej energii do działania?

Gdy już odpowiedziałaś na pytania:

Zastanów się teraz:
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Czasami ten proces wygląda też tak: 

Najpierw pojawiają się konkretne pomysły,
marzenia, wszystko co chciałaś do tej pory
osiągnąć.

Potem zaczynasz wyciągać z tych marzeń
konkretne uczucia i emocje, których pragnie
Twoje serce.

Następnie weryfikujesz, czy określone na
początku osiągnięcia przyniosą dokładnie takie
odczucia, o jakie Ci chodzi.

Jeśli nie, wypisujesz cele, po osiągnięciu których
poczujesz się dokładnie tak, jak chcesz się czuć.

Pamiętaj, że nie zawsze uda się to wszystko
określić za jednym zamachem. Może się
okazać, że odpowiedzi przyjdą do Ciebie nie
podczas intensywnych rozmyślań, ale gdy
odpoczywasz, lub robisz coś innego.
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Testy

W linkach poniżej znajdziesz bezpłatne testy
osobowości. Pamiętaj, żeby przed
wypełnieniem testu, przeczytać instrukcję jak
wypełniać test, to ważne :)

Jeśli chcesz, podziel się wynikami, albo czymś
co Cię zaskoczyło, jestem ciekawa Twoich
wyników!

https://high5test.com/

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-
test-osobowosci

http://ayurveda.com.pl/poznaj-swoja-dosze/

https://high5test.com/
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
http://ayurveda.com.pl/poznaj-swoja-dosze/
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Na koniec zostawiam Cię z bardzo inspirującym
pytaniem:

Gdybyś mogła zająć się absolutnie czym
chcesz, miała totalną dowolność, i do tego
pewność, że to się uda, co byś robiła?

Puść wodze fantazji i koniecznie spisz swoją
wizję!

Jeśli chcesz  podziel się swoimi wnioskami,
może staną się inspiracją dla innych osób:)

Do zobaczenia i powodzenia!

Lena


