
Twój Życiowy GPS
Czyli jak zdobyć klarowność i równowagę 

we wszystkich sferach życia, aby stać się 

wolnym mentalnie i finansowo?

 



Część 1: Finanse

Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytania: 

• Jaki mam cel w życiu? Po co robię to co robię?

• Czy to da mi wolność?

A może mówisz czasami do siebie: „Wiem, że możliwości są wielkie. Wiem, 

że mogę osiągnąć sukces i stać się niezależna finansowo, nie wiem tylko, jak 

do tego dojść”.

Większość ludzi nie ma tego, czego chce, ponieważ nie ma klarowności 

czego tak naprawdę chcą.

1 Krok do klarowności:

Pierwszą rzecz którą sugeruję abyś  zrobiła, usiądź dziś wieczorem albo 

wcześnie rano sama ze sobą i napisz odpowiedzi na powyższe pytania:

• Jaki jest mój cel życiowy, moja wizja dla siebie?

• Po co robię to co robię, czy to mnie zbliża do mojej wizji?

Jeśli nie to jak mogę zamienić to co robię na taką prace, karierę, biznes czy 

kontakty, które zaczną zbliżać mnie do mojej wizji. 

Następnie zastanów się co możesz zacząć wyrzucać z Twojego życia co 

zabiera Ci czas i energie, zacznij od najprostszych rzeczy których możesz 

pozbyć się najpierw np. zamiast dziennej telewizji czy magazynu, daj sobie 

dawkę rozwoju osobistego który nauczy Cię czegoś nowego i zbliży co celu.

Np. możesz oglądnąć coaching trenera który przemawia do Ciebie 

najbardziej za darmo na YouTube, na jego fan page na Facebook’u lub kupić 
program rozwoju biznesowego czy osobistego, na który zainwestujesz czas 

codziennie.

Twoja wolność finansowa, a następnie bogactwo i sukces leżą w historii 

Twojego dotychczasowego życia.

Nawet jeżeli czujesz, że wszystko co do tej pory zrobiłaś było stratą czasu, 

doświadczenia te są niesamowicie wartościowe i unikalne.



1) Twoje zainteresowania, hobby 
2) To o czym lubisz rozmawiać, pasja 
3) To o co ludzie się ciebie najczęściej pytają, ponieważ Ty masz coś na ten 

temat do powiedzenia, wiedzę lub rozwiązania

To jest twoja unikalność, to w tym tkwi Twoja siła.

2 Krok do klarowności:
 
Napisz odpowiedzi na powyższe trzy punkty oraz: 

• Jakie są Twoje zainteresowania, o co cie najczęściej pytają inni?

• Zapytaj się innych ludzi w czym jesteś dobra, z jakim pytaniem lubią do 

Ciebie przychodzić?

Pokaże Ci to do czego czujesz pasję, w czym jesteś mocny i w którym 

kierunku możesz się rozwijać, aby w przyszłości zajmować się tylko tym i 

jeszcze na tym zarabiać, ponieważ jesteś w stanie w pełni się zrealizować 
tylko poprzez podążanie za swoimi najgłębszymi pragnieniami i pasjami.

Proces ten da Ci klarowność i decyzyjność, a co za tym idzie efektywne 

zarządzanie własnym czasem i energią.

Wielu ludzi żyje w tym momencie własną pasją. Robią to, co kochają, tworząc 

dla siebie w tym samym czasie niesamowite bogactwo.

Dlaczego oni a nie ty?

Wystarczy tylko, że będziesz miał jasność co do swojej pasji i i jak Twoja 

pasja może pomóc innym.

Pomagając innym i dając im rozwiązania zdobędziesz swoje cele.

Jednak zanim zaczniesz ten proces, musisz być świadomy jednej rzeczy.

Podążaj za swoim celem, tym kim Ty chcesz się stać, a nie za tłumem – to 

bardzo ważne! 

Skup się na własnych zaletach i atrybutach, na tym co Ciebie kreci i sprawia, 

że czujesz się autentyczna.

Istnieje wielka pokusa, żeby podążać za trendami i być na tzw. „fali”. Ciągle 

słyszysz o nowych możliwościach związanych z nieruchomościami – i chcesz 



wejść w ten interes, a może inna błyszcząca okazja – na pewno byłoby 

błędem coś takiego przegapić! I tak biegasz od jednego do drugiego.

Albo zostaje utworzona następna świetna sieć MLM (marketingu sieciowego) 

– nowa, wielka szansa więc w nią wchodzisz. Jakby nie było, obiecują 

niewiarygodne bogactwo z pasywnego dochodu już po kilku latach na całe 

życie.

Następnie giełda staje się atrakcyjna, więc chcesz spróbować i tam zarobić.

A życie toczy się dalej, czas płynie, a Ty skaczesz od jednego pomysłu do 

drugiego aż w końcu przychodzi…

….FRUSTRACJA

Prawda jest taka, że wiele błyszczących okazji pojawiają się na naszej 

drodze prawie codziennie i jeśli nie masz jasno określonego celu 

zmarnowany czas i frustracja będzie rezultatem. 

Zazwyczaj widzimy sukcesy innych i te które nas omijają zamiast skupić się 

na sobie: „Co ja mogę tu i teraz”?



SCHEMAT „DOBREGO POMYSŁU”

Bardzo częstym błędem popełnianym przez wielu ludzi jest schemat „dobrego 

pomysłu”.

Badasz lokalny rynek i zauważasz, że nie ma w okolicy, na przykład SPA. 

Wiec mówisz sobie, że byłoby świetnym pomysłem otworzyć SPA.  

Inwestujesz swój czas, wysiłek i prawdopodobnie też dużo pieniędzy tylko po 

to, żeby wkrótce uświadomić sobie, że nie jest to dla ciebie i że kompletnie 

nie jest to Twoją pasja. 

Przekonasz się o tym przy pierwszych trudnościach, kiedy problemy te okażą 

się problemami nie do rozwiązania, a całe przedsięwzięcie zacznie być 
ciężarem, a nie przyjemnością. Wówczas nie widzisz już pozytywnych 

rezultatów, tylko same przeszkody, a konkurencja zaczyna Cię prześcigać.

Pomyśl i zastanów się!

Skup się na własnej historii, własnych doświadczeniach, własnych pasjach i 

na tym, co Ciebie napędza. Budowanie swojego biznesu na takich 

fundamentach pozwoli ci wykreować coś, co będzie Cię niesamowicie 

motywować. Dzięki pasji i entuzjazmowi, z jakim będziesz do tego 

podchodziła będzie Cię to motywować codzienne, aby wstać i działać.

Zapytaj sam siebie: co Cię napędza? Co wydobywa z ciebie tę inspirację i 

motywację? Co sprawiłoby, że wstajesz rano pełny zapału, aby to osiągnąć?

Następnym bardzo ważnym aspektem do rozważenia jest to co inni w Tobie 

podziwiają albo po prostu mówią Ci, że jest to Twoją mocną stroną?

Każdy w swoim życiu akumuluje różne, wyjątkowe cechy i Ty też. Zadaj sobie 

pytanie, co to za cechy, w czym czujesz się mocna, a następnie przekształć 
je w namacalne biznesowe zalety, które przyniosą Ci styl życia i 

niezależność, o którym zawsze marzyłeś.

Zapamiętaj – najważniejszą rzeczą jest odkrycie własnej historii i 

zrozumienie, jak możesz jej użyć, aby pomóc innym. Masz już znaczną 

przewagę, bo masz już wszystko czego potrzeba, do stworzenia sukcesu. 

Masz swoje doświadczenie, swoje pomysły, swoje umiejętności, talenty i 

jesteś wyjątkowy. Nie ma takiej drugiej osoby jak Ty! 



7 KROKÓW DO ODKRYCIA SWOJEGO PRZEZNACZENIA

Zanim skupisz się na zdefiniowaniu wizji i celów, jest to bardzo ważne, aby 

mieć Krystaliczną Jasność, co jest twoim przeznaczeniem.

Poniższe kroki pomogą ci zdefiniować Twoją misję i przeznaczenie.

Krok 1: Zrób listę swoich sukcesów, nawet tych najmniejszych!

Wypisz wszystko, co udało Ci się osiągnąć i z czego jesteś dumny. 

Szczególnie te małe sukcesy, które były twoją inicjatywą i które Cię 

niesamowicie zainspirowały. Sukcesy, które osiągnęłaś dzięki swojej 

kreatywności, a nie z instrukcji innych.

Np: pomoc koledze z pracy w pokonaniu jego własnych trudności, a co za 

tym idzie, w pomyślnym wykonaniu zadania jako zespół. Jeżeli było to coś 
bardzo ważnego, jakiś duży projekt, napisz, które z twoich cech umożliwiły to 

lub doprowadziły do sukcesu. Co konkretnie?

Na przykład Twoje umiejętności negocjacyjne, pracowitość, punktualność, 
czy też doskonałe umiejętności budowania relacji z innymi. Cokolwiek, w 

czym jesteś dobry i w czym czujesz się dobrze – zapisz to.

Krok 2: Znajdź swój osobisty schemat sukcesu!

Znajdź schemat w swojej historii sukcesów – to, co najczęściej się pojawia. 

Jaka konkretna cecha, czynność umiejętność przyczynia się do Twoich 

sukcesów?

Np. za każdym razem Twoja umiejętność budowania relacji pomogła Ci w 

jakiś sposób lub zbliżyła do sukcesu. Wypisz te konkretne rzeczy – te, które 

najczęściej powtarzają się w liście Twoich zalet.

Krok 3: Bazując na tym, co napisałeś w krokach 1 i 2, odpowiedz na 

poniższe pytania:

• Jak mogę wykorzystać moje mocne strony, żeby sprawić, aby w moim 

życiu pojawiła się radość i sukcesy?

• Kim chcę być? Np. moje mocne strony to: inspirowanie ludzi i łatwe 

nawiązywanie znajomości.



Wykorzystując je chciałbym być trenerem rozwoju osobistego, ponieważ te 

cechy są bardzo ważne w tej karierze i zdecydowanie ułatwią mi osiągniecie 

sukcesu.

• Co chciałbym stworzyć?
• Jakie dobra chciałbym posiąść?
• Co chcę osiągnąć?

Pozwól, żeby odpowiedzi same przyszły. Przyjdą naturalnie, ponieważ oparte 

są na prawdziwej pasji, na Twoim własnym ja.

Możesz być bardzo wylewny, ale mogą to też być krótkie i proste odpowiedzi.

Jednak najważniejszą rzeczą jest tu skupienie się na tym, co Cię najbardziej 

inspiruje.

Usiądź wiec sam ze sobą i zacznij pisać. Zacznij przelewać swoją historię na 

papier. Zrób to teraz! Patrz, jak długopis prawie sam porusza się po kartce, 

jak kreśli Twoją przyszłość, pasję i cel. 

Krok 4: Odkryj swoje wyjątkowe cechy, odpowiadając na następujące 

pytania:

• Jaka jest moja wyjątkowa rola na świecie?

• Co robię lepiej niż inni?

• Co lubię robić w wolnym czasie?

• Gdybym mógł wybrać dziedzinę, w której chciałabym pracować – jaka by 

to była?

Krok 5: Dowiedz się, w jaki sposób możesz użyć swoich umiejętności.

Innymi słowy, jak możesz wyrazić je w środowisku biznesowym?

Na przykład:

• Moimi wyjątkowymi umiejętnościami są: motywacja i inspiracja. Jako trener 

rozwoju osobistego mogę ich użyć do zmotywowania i zainspirowania 

innych.

• Moje wyjątkowe umiejętności to niesamowite wyczucie stylu i naprawdę 

znam się na trendach, które mogę wykorzystać jako konsultantka 

wizerunku.



• Uwielbiam kupować meble i potrafię świetnie urządzić dom. Mogę być 
wyjątkowym dekoratorem wnętrz, który wykreuje wspaniałą harmonie w 

domu moich klientów.

• Jestem zawsze na czas i dobrze organizuję i dopilnowuję sprawy. Mogę 

być organizatorem eventów, lub otworzyć swój biznes concierge 

polegający na planowaniu i organizowaniu dla ludzi rzeczy, kiedy 

potrzebują.

Krok 6: Odkryj swoje ograniczenia

Równie ważną rzeczą jak mocne strony, umiejętności i osobiste 

doświadczenie jest zdefiniowanie swoich ograniczeń.

Jakie są twoje ograniczające przekonania?

W tej części programu pod tytułem: Life GPS skupiamy się na Finansach i 

Biznesie, jednej z 6 sfer Twojego życia.

Przygotowałam dla ciebie ĆWICZENIE, które pomoże Ci zidentyfikować 
ograniczające i głęboko zakorzenione w podświadomość przekonania.

Weź kartkę i długopis i zapisz na niej swoje natychmiastowe myśli na temat 

następujących wypowiedzi.

Pamiętaj, zapisuj tylko to, co od razu przyjdzie Ci na myśl, bez analizy!

Uważam, że pieniądze to:

…………………………………………………………………………

Nie jestem niezależny lub wolny finansowo, ponieważ:

…………………………………………………………………………

Powody, dla których prawdopodobnie nie będę niesamowicie bogaty to:

…………………………………………………………………………

Negatywne aspekty bycia bogatym to:

…………………………………………………………………………

Twoje przekonania ograniczają ilość pieniędzy, którą możesz zarobić.



Tak, to prawda; twoje przekonania ograniczają ilość pieniędzy, która 

zarabiasz, a co ważniejsze nawet hamują Cię przed osiągnięciem sukcesu.

Określają one również:

• Związki, które tworzysz       

• Twoją sytuacje zdrowotną       

• Twoją wagę – to, czy jesteś szczupły, czy też nie       

• Twoje samopoczucie – to, czy jesteś szczęśliwy, czy niezadowolony z        

życia

Tak naprawdę każda część Twojego życia zależna jest od uwarunkowań tzw. 

przekonań i wierzeń zakodowanych w Twojej podświadomości z przeszłości. 

Przekonania te często są NAJTRUDNIEJSZE do pokonania świadomie, kiedy 

próbujemy osiągnąć jakiś cel. Hamują nas bez względu na to, ile wysiłku i 

pracy  włożymy w osiągniecie swoich celów.

Jest 6 głównych sfer życia i w każdej z nich znajdziemy ograniczające nas 

przekonania:

• Finanse i Biznes

• Zdrowie i wygląd fizyczny

• Styl życia

• Związki

• Rozwój Osobisty

• Nasz wkład w społeczeństwo

Kiedy weźmiesz udział w naszym treningu ‘Efektywne Kreowanie Przyszłości’ 

dostępnego na naszej stronie www.sukcesZpasja.pl, lub kiedy weźmiesz  

udział w prywatnym mentoringu, przejdziesz przez proces usuwania 

ograniczających przekonań i wierzeń z podświadomości, które trzymają Cię w 

miejscu i nie pozwalają Ci wyjść ze strefy komfortu oraz negatywnych emocji 

siedzących głęboko, które niszczą Cię emocjonalnie.

I zostaniesz tam do końca życia, chyba że usuniesz swoje podświadome 

blokady, które prze tyle lat trzymały Cię w miejscu.

Im szybciej pozbędziesz się ograniczających przekonań, tym szybciej 

będziesz w stanie uwolnić swój umysł i w końcu osiągnąć swoje cele oraz 

niezależność.

http://www.sukceszpasja.pl/


Podczas naszego treningu ‘Efektywne Kreowanie Przyszłości’ stosujemy do 

tego głęboki  proces pracy z podświadomością, która jest niesamowicie 

szybka i efektywna. Zobaczysz i poczujesz ogromna zmianę w Twoim 

sposobie myślenia i działania.

Krok 7: Oceń, gdzie jesteś teraz i gdzie chciałbyś być!

W dzisiejszym świecie finanse są bardzo ważną częścią naszego życia, 

ponieważ w wielkim stopniu decydują one o tym, co możemy zrobić w 

pozostałych sferach życia i jak nasze życie wygląda.

Policz, co już posiadasz i zapisz:

Ile wynosi Twój roczny przychód?

…………………….zł

Ile wynoszą koszty roczne? (Jak dużo wydajesz na życie?)

…………………….zł

Ile pozostało? (Czy coś w ogóle zostało?)

…………………….zł

Czy masz dodatkowy, regularny przychód?

np. pieniądze z inwestycji, nieruchomości, dywidendy, tantiemy (np. z Twoich 

książek, czy programów?)

Zapisz, ile otrzymujecie z każdego z nich.

………………………zł

………………………zł

………………………zł

Ile wynosi twój majątek netto?

tzn. oszacuj, ile otrzymasz, gdyby sprzedał wszystko, co posiadasz i dodaj te 

wartości do swojego całkowitego przychodu



………………………zł

Następnie:

Napisz, ile chciałbyś zarabiać rocznie, żebyś był w stanie prowadzić życie, o 

jakim marzysz.

Dochód roczny z mojego biznesu czy pracy, który pozwoli mi na takie życie 

jakie chcę to:

………………………zł

Ile miałby wynosić dodatkowy pasywny roczny przychód?

………………………zł

Twój dom

Pamiętaj, skup się na tym, co chcesz, a nie jak to osiągnąć.

Jaki dom chcesz mieć? (Znajdź jego zdjęcie w internecie)

…………………………………………………………………………

Gdzie jest on zlokalizowany?

…………………………………………………………………………

Jak wygląda w środku?

…………………………………………………………………………

Jaki ma ogród?

…………………………………………………………………………

Jaki samochód stoi w garażu?

…………………………………………………………………………



Jakie inne dobra materialne są dla Ciebie ważne?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Musisz być świadomy bardzo ważnych faktów, które zmienią twoje życie:

Nic się w Twoim życiu nie zmieni, dopóki nie zadecydujesz, że naprawdę 

chcesz tego, co przed chwilą napisałeś. Musisz zamienić swoje pragnienia na 

konkretne, wymierne cele i zacząć działać w kierunku ich osiągnięcia.

Bądź bardzo konkretny w każdym aspekcie swoich celów. Tam, gdzie to 

możliwe, określ dokładne ich cechy – markę, kolor, rozmiar, wagę, kształt – 

wszystko, co pozwoli Ci się całkowicie na nich skoncentrować.

Jedna z najlepszych metod ustawiania celów, która przynosi mi rezultaty jest 

metoda

SMART, która jest szeroko używana w biznesie i naprawdę działa.

Składa się ona z pięciu elementów dokładnie tyle ile liter, ponieważ każdy 

element zaczyna się na poszczególna literę tego wyrazu.

Nazwa pochodzi z języka angielskiego, czyli smart: mądry, sprytny system.

Określanie celów metoda SMART jest jedną z najbardziej efektownych 

technik, stosowana przez ludzi: 
S – Specific (Konkretne) - czyli zawierający konkretny, specyficzny przekaz, 

którego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, powinien być 
jednoznaczne napisany i nie pozostawiając miejsca na luźną interpretację
M – Measurable (Mierzalny) - tak, aby można było go zmierzyć, czyli wyrazić 
liczbowo

A – Achievable (Osiągalne)

R – Realistic (Realne) - inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny 

powoduje obniżenie wiary w jego osiągnięcie

T – Time Specific (Określone w Czasie) - cel powinien mieć dokładnie 

określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Wyznacz sobie pozytywne cele w kierunku tego czego chcesz. Np. chcę być 
wolny finansowo, ponieważ chcę mieć wybory w życiu każdego dnia. Zamiast 



chcę być wolny finansowo, ponieważ nie chcę być biedny- jest to ogromna 

różnica dla Twojej podświadomości jak jest określony Twój cel. Wyznacz cele 

dla każdej sfery życia, które wypchną Cię z Twojej strefy komfortu. Bo tym 

prawdziwym celem jest osiągniecie czegoś większego niż tylko wartościowe 

przedmioty, na których koncentrowałeś się do tej pory.

Kiedy stworzysz coś o wiele większego niż tylko bogactwo, ale coś co 

pomaga innym i ma pozytywny wpływ na twoje otoczenie, staniesz się 

Mistrzem Życia we własnych oczach i oczach innych.

Stanie się to wtedy, gdy dasz społeczeństwu coś od siebie i wpływając na to, 

jak ludzie będą się zachowywać – kiedy zostawisz coś po sobie! 

W tym rozdziale skupiamy się na Twoich Finansach, ponieważ mają one 

znaczący wpływ na to, co w życiu robisz. 

Przedstawimy ponownie Twoje finansowe cele, używając do tego metody 

SMART:

Ile chcesz rocznie zarabiać, żeby żyć życiem, które sobie wymarzyłaś?
Zapisz tę liczbę w następującym formacie:

Dzisiaj jest ……………………………….  (data w przyszłości – termin realizacji 

tego celu) i teraz zarabiam …………………………..zł rocznie.

Ile chcesz wygenerować przychodu pasywnego rocznie? (tj. pieniądze z 

inwestycji, wynajmu, dywidendy, tantiemy) 

Dzisiaj jest ……………………………….  (data w przyszłości – termin realizacji 

tego celu) i teraz generuję …………………………..zł pasywnego przychodu 

rocznie.

Zapisz również inne ważne cele związane z Finansami i Pieniędzmi, takie jak 

posiadanie nieruchomości, własnego domu, samochodów itp.

Zapisz je w formacie jak wyżej: 

Dzisiaj jest ……………………………….  (data w przyszłości – termin realizacji 

tego celu)  i teraz posiadam …………………………..

Jakie kroki musisz podjąć, aby te cele osiągnąć?



• Zapisz swoje cele na kartce, na którą będziesz spoglądać każdego dnia. 

Będzie to Twoje codzienne przypomnienie, na czym powinieneś się 

skupiać każdego dnia. 
• Co jest pierwszym krokiem do osiągnięcia Twojego celu?

Bardzo często będzie to związane z przedsięwzięciem/biznesem, którego 

częścią jesteś już teraz lub przedsięwzięciem, które chciałbyś rozpocząć.


