
L e n a  G r z e s i k

MULTIPASJONATKA
ROBI BIZNES

WARSZTATY



Czas dla Was!
Rób notatki!

Talenty
Jak się w tym odnaleźć?

Spójna marka
Bez wybierania jednej pasji.

Energia
Pułapki, w które wpadamy.

Plan
warsztatów

Wizja
Czyli jak chcesz się czuć?

Decyzje
Wszystko, czego nie musisz.



LENA GRZESIK
Artystka na swoim

malowaniem na ścianach w lokalach usługowych (u
fryzjera, w przedszkolu, w wypożyczalni samochodów
itd.),

malowaniem obrazów na zamówienie,

identyfikacją wizualną (tworzenie logo, kolory marki itd.)

grafiką na social media- fotografią, która była
elementem identyfikacji wizualnej (robienie zdjęć na
strony www)i która przerodziła się w dość dużą
przygodę,

rysowaniem ilustracji do książek,- projektowaniem
okładek do książek,

tworzeniem ilustracji do gier planszowych…

Zajmowałam się między innymi:

A jak to wygląda
u Ciebie?



Jako
multipasjonatka

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)

Też tak masz?



Nie musisz:

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

Warto:

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



L INIOWA

STRATEGIA
PRZYMUS

COŚ  ROBIĘ
NIE TAK

PUŁAPKI MULTI



Podnieś
wibracje.

 
Zaufaj  sobie .



Talent
Talent to naturalnie powtarzający się

wzorzec myślenia, odczuwania i
zachowania, który może być
produktywnie wykorzystany.

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

którymi pracowałaś.

 

Wiedza

Umiejętności

Doświadczenie

Aby talent stał się mocną stroną
potrzebne są dodatkowo:

 

 

 
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.
 



OPRZYJ SWÓJ BIZNES NA
MOCNYCH STRONACH I

WARTOŚCIACH,
a nie na umiejętnościach



różnorodność jest ciekawa

dlaczego to robisz?

wartości jako klucz

presety

Spójność



Wizja
Jak chcesz się

czuć?

Wizja to nie konkret
Nasze serca mówią
metaforami
Jakich emocji chcesz
doświadczać?



Jeśli nie, wypisujesz cele,
po osiągnięciu których

poczujesz się dokładnie tak,
jak chcesz się czuć.

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

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.



multi
DECYZJE

nie muszą być
na całe życie

mogą być małe

podejmowane
dobrej energii

z poziomu serca

szanują
różnorodność

mogą być
spontaniczne

Ty decydujesz!


