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Wstęp 

Jak dobrze wiesz, rozróżniamy siedem sfer życia: finanse; biznes; 

relacje i związki; zdrowie i wygląd fizyczny; styl życia (jak spędzasz 

czas, w co go inwestujesz i po co); duchowość i wnętrze; rozwój 

osobisty. Twoje przekonania mają wpływ na każdą z tych sfer. Ale 

jedna spośród wymienionych dziedzin w wyjątkowy sposób 

oddziałuje na pozostałe, na Twój styl życia, na to, jak angażujesz swój 

czas. Tą sferą są finanse. 

To one bezpośrednio wpływają na Twoją sytuację, Twoją 

codzienność. Wolność i niezależność finansowa pozwalają Ci 

podejmować inne decyzje, dokonywać innych życiowych wyborów, 

odwiedzać inne miejsca, jeździć na inne wakacje, mieszkać w innym 

domu, spędzać czas inaczej. Finanse wpływają na jakość Twojego 

życia, a to sprawia, że są one tak niesamowicie ważne. 

Oczywiście potrzebna jest 

równowaga we wszystkich 

sferach. Bez zdrowia nie 

skorzystasz z tego, co 

udało Ci się wypracować. 

Utrzymywanie balansu 

jest niezwykle potrzebne, 

dlatego cały program 

„Super Woman” skupia się na osiągnięciu równowagi w każdej ze sfer 
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życia. Na tym, aby pozbyć się ograniczających przekonań i 

negatywnych emocji, a następnie odnaleźć w każdej sferze własne 

cele. Na tym, aby spełniać się w każdej dziedzinie. 

Żeby to osiągnąć, trzeba przyjrzeć się im oddzielnie. Wyznaczyć sobie 

priorytet, który teraz, w tym momencie będzie najważniejszy. Kiedy 

już uporasz się z problemami dotyczącymi jednej dziedziny Twojego 

życia, łatwiej przyjdzie Ci uporządkować pozostałe sfery i zaprowadzić 

ogólną harmonię. Dlatego w tej publikacji skupimy się na finansach. 

Ta sfera – finanse – dotyka wszystkich pozostałych. Od niej też zależy 

Twój wygląd; jeżeli masz duże dochody, stać Cię na zdrowe jedzenie, 

możesz sobie pozwolić na odpoczynek, masz czas, żeby zadbać o 

siebie i swoje samopoczucie. Ale finanse wywierają wpływ także na 

Twoją duchowość, na jakość Twojego związku, na Twoje relacje z 

dziećmi, na ich edukację. Każde działanie w sferze finansów wywołuje 

zmiany w pozostałych dziedzinach Twojego życia. 

Musisz i chcesz się rozwijać. W innym przypadku, po co byłaby Ci ta 

publikacja? Szukasz rozwiązań, szukasz wskazówek, jak odmienić 

swoje przyzwyczajenia, jak zyskać niezależność, jak stać się silną 

kobietą czy silnym mężczyzną. Na dalszych stronach znajdziesz 

porady, ćwiczenia i narzędzia, które pomogą Ci nie tylko osiągnąć 

wolność finansową, ale także odnaleźć swoje własne powołanie. 
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Klarowność w finansach i Twoje powołanie w biznesie 

Muszę przyznać, że ten 

temat jest mi bardzo bliski, 

ponieważ kiedyś ja sama 

miałam z nim okropny 

problem. Od tego czasu 

nauczyłam się, że sukces – 

zwłaszcza w finansach – jest praktycznie niemożliwy, jeśli nie masz 

klarowności, jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, a przede wszystkim, jeśli 

robisz coś, czego nie lubisz, coś, czego nienawidzisz. Opowiem Ci, 

skąd to wiem i jak ludzie sukcesu, prawdziwego sukcesu, osiągają 

swoje cele. 

Wiem, że szukasz rozwiązań. Chcesz zmienić swoje życie, ale jeszcze 

nie wiesz, jak tego dokonać. Wiele osób ma z tym problem. Niektórzy 

zwracają się z nim do mnie. Dlatego postanowiłam podzielić się 

odpowiedziami. 

Przeprowadziłam kiedyś pewne badanie wśród ludzi zamożnych. 

Pytałam ich, w jaki sposób uzyskali wolność finansową oraz jak stali 

się bogaci. Okazało się, że żaden z nich nie osiągnął sukcesu, robiąc 

coś, czego nie lubił, do czego nie czuł powołania. W czym nie czuł się 

dobrze. 

Celem tego materiału jest uświadomienie Ci, jak ważne są Twoje 

własne skłonności i zainteresowania. Obiecuję, że Twoje życie 
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całkowicie się odmieni, kiedy zaczniesz robić coś, co kochasz, co 

będzie oparte na Twoich wrodzonych cechach, Twoich naturalnych 

atrybutach oraz umiejętnościach, które już posiadasz. To nowo 

odkryte powołanie sprawi, że Twoją pierwszą myślą po porannej 

pobudce  będzie praca. Twoim jedynym marzeniem będzie móc 

nareszcie zabrać się do pracy, pomagać innym, używać swoich 

talentów, swoich inspiracji – tego, w czym się sprawdzasz. 

Na dalszych stronach wyjaśnię Ci, w jaki sposób możesz odnaleźć 

swoją misję, swój cel, swoje powołanie. Zastanów się dobrze: po co 

budzisz się każdego dnia? 

Moi znajomi, którzy osiągnęli sukces, robią to, co kochają, co budzi w 

nich pasję. Nie potrzebują żadnej dodatkowej motywacji. Sami są 

wewnętrznie zmotywowani. Czerpią radość z tego, co robią, a co za 

tym idzie, jakość ich życia jest kompletnie inna. 

Kiedy codziennie robisz coś, co kochasz, w czym na dodatek jeszcze 

się sprawdzasz (a na pewno się w tym sprawdzasz, ponieważ bazujesz 

na swoich naturalnych talentach, umiejętnościach i cechach), 

wówczas niezależnie od innych okoliczności zawsze odczuwasz 

zadowolenie. Świat jest wtedy naprawdę inny. 

Dopiero wtedy, gdy zajmujesz się tym, co kochasz, masz szansę 

uzyskać prawdziwe bogactwo. Nie tylko wolność, ale prawdziwe 

bogactwo finansowe. Zyski w biznesie zawsze idą za sukcesem. Kiedy 
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zajmujesz się tym, co kochasz, otwierają się przed Tobą nowe 

możliwości. Kiedy Twój biznes stanowi również Twoją pasję, kiedy 

robisz coś, do czego masz talent, kiedy na dużą skalę pomagasz 

innym, Twój rozwój, Twój sukces finansowy przychodzą same, 

naturalnie. 

To wszystko jest ze sobą połączone. Im bliższa jest Ci Twoja 

działalność, im większą radość czerpiesz z tego, co robisz, tym 

większe będą Twoje zyski i tym większa nagroda Cię czeka. 

Klarowność, przejrzystość – najpierw w biznesie, a potem w finansach 

– pozwoli Ci też zrozumieć, gdzie jesteś obecnie i w którą stronę 

zmierzasz, jak zarządzasz swoimi środkami. Przekonasz się, ile 

wynoszą Twoje wpływy i wydatki. Dzięki temu będziesz w stanie 

zastanowić się, czy możesz inaczej korzystać z tych dochodów, czy 

możesz zarządzać nimi lepiej. Jeżeli zastosujesz się do moich sugestii, 

uzyskasz jasność na temat tego, gdzie jesteś i jak zarządzasz swoimi 

pieniędzmi. Dopiero wtedy będziesz w stanie coś zmienić, zacząć 

lepiej rozporządzać swoimi środkami. To otworzy Ci drogę do nowych 

źródeł dochodu. 

Poniżej zaproponuję Ci system działania, a raczej listę określonych 

zadań, dzięki którym zyskasz szansę, by zupełnie świeżym okiem 

spojrzeć na swoje dotychczasowe życie. Wszystko gotowe? 

Zaczynamy! 
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Krok pierwszy -  Lista sukcesów 

Co kryje się pod tym hasłem? 

Weź kartkę, długopis – zrób to 

jeszcze dzisiaj – i wypisz 

wszystkie swoje sukcesy, 

nawet te najmniejsze. Przez 

całe życie na Twojej drodze 

pojawiały się przeróżne zadania, projekty, prace zespołowe, 

przedsięwzięcia, także biznesowe. Stwórz listę sukcesów, 

przypadków, kiedy udało Ci się osiągnąć swój osobisty cel albo 

przyczynić się do powodzenia większego zespołu. Niech wszystkie te 

rzeczy znajdą się na kartce, nawet jeśli nie były one powiązane z 

biznesem. Wypisz każde z takich przedsięwzięć, zwłaszcza te, gdzie 

Twoja inicjatywa, Twoja kreatywność, któraś z Twoich umiejętności 

pomogła osiągnąć ostateczny sukces, zakończyć projekt 

powodzeniem. 

Może ktoś z zespołu skorzystał z Twojej pomocy, by pokonać jakąś 

trudność, i dzięki temu praca mogła dalej przebiegać płynnie? Za 

sprawą Twojej interwencji wszystko zakończyło się sukcesem, zostało 

zamknięte w terminie? Pamiętaj, że nawet jeżeli nie wpływasz 

bezpośrednio na efekt końcowy, to każde Twoje działanie przyczynia 

się do ostatecznego sukcesu. Część zasługi należy się Tobie. 

Może wyjątkowo dobrze sprawdzasz się w sytuacjach krytycznych? 
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Wyobraź sobie, że nagle przesunęła się data końcowa ważnego 

projektu albo całkowitej zmianie uległy plany, według których do tej 

pory działaliście. W takich chwilach ludzie panikują, potrzebują lidera. 

Może właśnie Ty doskonale sprawdzasz się w tej roli? Kiedy sytuacja 

jest napięta, Ty bez problemu radzisz sobie ze stresem? Zachowujesz 

trzeźwość umysłu, nie masz problemu z podejmowaniem decyzji, 

podczas gdy inni tracą głowę? Wiesz, jak przeorganizować pracę 

całego zespołu, dostrzegasz kwestie, o których pozostali zapomnieli w 

nagłym zamieszaniu? Opanowanie i umiejętność działania pod presją 

są niezwykle przydatne w życiu prywatnym i zawodowym. 

Równie ważny może się 

okazać talent do negocjacji. 

Może potrafisz załagadzać 

konflikty, rozwiązywać 

spory? Kiedy pojawia się 

jakaś rozbieżność pomiędzy 

Twoim zespołem a klientem, wiesz, jak poprowadzić rozmowę, by 

sprawa była wygrana dla obu stron? Niektórzy w tej samej sytuacji 

straciliby kontrakt albo, co gorsza, klienta, ale Ty bez trudu 

odnajdujesz rozwiązanie. Oznacza to, że dobrze sobie radzisz w 

negocjacjach, a zarazem sprawdzasz się jako mediator. Kontakty z 

ludźmi to Twoja specjalność. Lubisz z nimi przebywać, sprawiasz, że w 

Twoim towarzystwie czują się swobodnie. Umiejętność budowania 



© wszystkie prawa zastrzeżone | www.sukceszpasja.pl 12 

dobrych relacji z otoczeniem przydaje się zawsze, niezależnie od 

warunków i okoliczności. 

Oczywiście sukcesy odnosi się nie tylko na polu zawodowym. 

Powiedzmy, że jesteś na jakimś 

spotkaniu towarzyskim, na 

którym zjawiły się całe rodziny 

– zarówno dorośli, jak i dzieci. 

Zamiast brać udział w zabawie, 

rodzice są pochłonięci swoimi 

pociechami. Wtedy interweniujesz Ty. Organizujesz jakąś zabawę, 

zapełniasz najmłodszym czas. Umiesz zaproponować atrakcyjne gry 

rozwojowe i nakłonić dzieci do udziału. Dajesz im określone zadanie, 

angażujesz je kreatywnie i od tego momentu nie wymagają już tak 

dokładnej opieki. One są zajęte swoim zadaniem, a Ty i ich rodzice 

możecie dołączyć do pozostałych dorosłych. To również duże 

osiągnięcie, Twoje osiągnięcie. 

Ja osobiście wiem, co znalazłoby się na mojej liście sukcesów. Na 

pewno trafiłoby na nią zdarzenie sprzed lat, kiedy pomimo zmiany 

terminu zamknięcia projektu udało mi się zakończyć go na czas. 

Zostałam wtedy po godzinach, wykazałam się elastycznością – 

zadaniową oraz czasową – i osiągnęłam swój cel. Wszystko dzięki 

temu, że byłam bardzo zaangażowana, że zależało mi na sukcesie tej 

inicjatywy. 
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Przypomnij sobie konkretne, określone sytuacje, w których Twoja 

interwencja pomogła doprowadzić jakiś projekt do końca, w których 

Twój wysiłek umożliwił osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeszcze dzisiaj 

stwórz listę swoich sukcesów. Przypatrz się swojej pracy i innym 

dziedzinom życia. Lista może być tak długa, jak tylko zechcesz. 

Najważniejsze, żeby napisać ją bez namysłu, dotknąć swojej 

podświadomości. Żeby to sama podświadomość podpowiedziała Ci, 

jakie są Twoje zdolności. Zrób listę. 

  



© wszystkie prawa zastrzeżone | www.sukceszpasja.pl 14 

  



© wszystkie prawa zastrzeżone | www.sukceszpasja.pl 15 

Krok drugi - Schemat sukcesu 

Drugi punkt bezpośrednio wynika z pierwszego. Na pewno 

dostrzegasz, że część z Twoich osiągnięć jest do siebie podobna, że 

angażujesz się w podobne projekty, stosujesz podobne strategie, 

podobnie reagujesz na różne okoliczności. Dlatego też często 

odnosisz sukcesy w pokrewnych dziedzinach. Masz swój własny 

sposób działania – pora go odkryć. 

Aby stworzyć swój „Schemat 

sukcesów”, musisz uważnie 

przeczytać wszystkie podpunkty, 

które pojawiły się na Twojej 

kartce. Spójrz na listę swoich 

dokonań, celów, które udało Ci 

się osiągnąć, Twoich projektów, które zakończyły się powodzeniem. 

Teraz, po dokładnym zapoznaniu się z tą listą, musisz się dokładnie 

zastanowić, jakie określone umiejętności pomogły Ci osiągnąć sukces 

w wymienionych przez Ciebie sytuacjach. Odwróć kartkę i stwórz 

kolejną listę. Niech tym razem znajdą się na niej Twoje zalety, 

kompetencje, które towarzyszą Ci przez całe życie, z których 

korzystasz, by osiągnąć sukces. 

Zastanów się dobrze: jakie cechy lub umiejętności powtarzają się na 

Twojej liście? Tak jak każdy, masz swoje własne, szczególne 

predyspozycje. Swoje mocne strony. Znajdź specyficzną umiejętność, 
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specyficzną cechę, która przyczyniła się do sukcesów zgromadzonych 

na tej liście. Wyłów wyjątkowe umiejętności, które posiadasz, 

zachowania charakterystyczne dla Ciebie, naturalne odruchy, które za 

każdym razem były Ci potrzebne, z których korzystasz. Sprawdź, jakie 

asy kryją się w Twoim rękawie. 

Na przykład u mnie pojawia się umiejętność inspirowania innych. 

Bardzo lubię inspirować innych. Sprawiam, że nie zatrzymują się w 

miejsce, że bez przerwy poszukują nowych pomysłów. Dodaję im sił, 

by nie porzucali już rozpoczętej pracy, motywuję ich do myślenia na 

większą skalę, poszerzam ich horyzonty. 

Elastyczność to druga cecha, która cały czas towarzyszy mi w moich 

sukcesach i którą dostrzegam w schemacie swojego działa. Mam na 

myśli zarówno elastyczność czasową, jak i zadaniową. Kiedy pojawia 

się jakiś problem, ja reaguję natychmiast. W jakich sytuacjach się to 

ujawnia? 

Jako coach przeprowadzam szkolenia, ale też pomagam swoim 

podopiecznym w dokonywaniu trudnych wyborów. Przypuścimy, że 

dzwoni do mnie stały klient. Mówi: „Mamy sytuację alarmową. 

Musimy pilnie podjąć kilka decyzji i chcielibyśmy, żebyś nam w tym 

pomogła. Proszę, przyleć do nas jak najszybciej możesz”. Jeżeli tylko 

to możliwe, jeżeli nie zatrzymują mnie inne – równie pilne i ważne – 

sprawy, odpowiadam: „Nie ma problemu”. Jestem na miejscu jeszcze 

tego samego dnia. Pojawiam się tam od razu, rozwiązujemy problem 
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tu i teraz. Wykonuję kilka telefonów, dopasowuję inne spotkania, 

ustawiam kalendarz i zjawiam się tam, gdzie mogę być potrzebna. Nie 

robię niczego półśrodkami, dopasowuję się do nagle zaistniałej 

sytuacji i daję z siebie wszystko. Każde takie zdarzenie, każdy taki 

przypadek to kolejny sukces na mojej liście. 

Jednak największym sukcesem jest to, że klienci zostają przy mnie 

przez lata. Ufają mi, wiedzą, że mogą na mnie liczyć, że jestem 

zaangażowana i że zależy mi na ich sukcesie. Nawet z pozoru 

korzystniejsze warunki czy niższe ceny nie stanowią konkurencji dla 

mojej elastyczności i mojego oddania. Moi klienci mają we mnie 

stuprocentowe wsparcie, ja zaś mogę liczyć na nich. 

A więc moimi zaletami są elastyczność i zdolność inspirowania 

innych. Poza tym jestem dobra w budowaniu relacji z innymi. Skąd to 

wiem? Na mojej liście sukcesów znalazła się informacja, że poznałam 

wielu niezwykłych klientów, z którymi utrzymuję przyjacielskie 

stosunki. Chętnie wszystkim się ze mną dzielą, znam ich położenie, 

wiem o ich radościach i kłopotach. 

Na moją listę trafiło wiele sytuacji, kiedy dzięki moim licznym 

kontaktom oraz orientacji w problemach otoczenia byłam w stanie 

pomóc innym. Jestem dobra w łączeniu ludzi, dawaniu rozwiązań. 

Pełnię funkcję określaną jako „middle man”, czyli ktoś, kto działa 

pośrodku, przekazuje informacje Przykład? 
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Przyjaciółka ma pewien bardzo konkretny problem natury prawnej. 

Nie wie, do kogo się zwrócić ani nawet jak rozpocząć poszukiwania 

rozwiązań. Natomiast ja znam adwokata, który zajmował się 

podobnymi sprawami i którego mogę jej polecić. Prawnik zyskuje 

nową klientkę, a moja przyjaciółka już wie, gdzie szukać pomocy. Ta 

sprawa mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie moja 

zdolność nawiązywania relacji z innymi. 

Musisz znać zalety, cechy i 

kompetencje, które 

prowadzą Cię przez życie. 

Które przyczyniły się do 

sukcesów zgromadzonych 

na Twojej liście osiągnięć. Z 

Twojego schematu osiągania wyznaczonych celów wyłania się lista 

cech i kwalifikacji, które pozwolą ci zdobywać nowe kontrakty i inne 

ciekawe propozycje biznesowe. Więc stwórz własną listę i poznaj 

swoje indywidualne odruchy, cechy i umiejętności. 
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Krok trzeci - Powołanie w biznesie 

To wszystko, co już zostało powiedziane, prowadzi nas do punktu 

trzeciego. Co z tego, że mam listę sukcesów? Gdzie tu powołanie w 

biznesie? Jak to wszystko 

wiąże się z tematem 

naszych rozważań? Otóż 

właśnie dzięki listom, o 

których już Ci 

opowiedziałam, dowiesz, 

jak odkryć swoje powołanie, swoją misję, swoją pasję, swój cel. 

Kiedy masz już listę swoich umiejętności, kiedy znasz już swoje mocne 

strony, swoje cechy, które przyczyniały się do osiąganych przez Ciebie 

sukcesów, pora zrobić następny krok. Zapytaj siebie: „kim chcę być? 

Co chcę stworzyć? Co chcę osiągnąć?”. Wiem, że Twoje umiejętności, 

Twój schemat dochodzenia do sukcesu są stałe, niezmienne. To 

Twoje mocne strony, Twoje wrodzone atuty, rzeczy, które lubisz i 

umiesz robić. 

Jeszcze raz prześledźmy cały proces aż do tego momentu. 

Masz przed sobą kartkę, na której są wypisane Twoje sukcesy. 

Analizując je, możesz dostrzec powtarzające się cechy i kompetencje. 

Udało Ci się wybrać kilka z nich, na przykład sześć. Sześć cech, które 

odgrywają kluczową rolę w Twoim schemacie działania. Teraz na ich 

podstawie jesteś w stanie podjąć decyzję co do swojej przyszłości. 
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Kiedy masz już listę swoich mocnych stron, pomyśl, jak możesz je 

przenieść na rynek pracy. Co możesz stworzyć na tej podstawie, jak 

możesz „zmaterializować” swoje umiejętności? Jakie Twoje cechy 

mogą być pomocne innym? 

Poszukaj inspiracji. 

Pomyśl o swoich 

znajomych i ich 

sposobach na życie. 

Przejrzyj portale 

internetowe, 

magazyny, 

ogłoszenia. W jaki 

sposób inni wykorzystują swoje atuty? Możliwości jest nieskończenie 

wiele. Istnieje tyle zawodów, profesji, dyscyplin – na pewno 

znajdziesz wśród nich coś, co będzie odpowiadało Twoim potrzebom. 

Wyobraźnia nie zna granic, może właśnie cechy zgromadzone na 

Twojej liście zainspirują Cię do wymyślenia czegoś zupełnie nowego, 

może wypełnisz jakąś lukę na rynku pracy? 

Jedna z moich znajomych właśnie poprzez ćwiczenie takie jak to, o 

którym teraz Ci opowiadam, znalazła swoją pasję i stworzyła własny 

biznes. Wykorzystała swój talent do organizowania innym czasu. 

Zauważyła, że na różnych przyjęciach to właśnie ona szuka sposobów, 
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by zająć czymś dzieci. Zbiera je w jednym miejscu, inicjuje gry, stara 

się je czymś zaciekawić, w coś zaangażować. 

Postanowiła na tym zarabiać. Teraz ma firmę, która organizuje 

dzieciom naukę poprzez kreatywną zabawę. Kiedy jej klienci idą na 

jakieś spotkanie towarzyskie albo po prostu chcą mieć czas dla siebie, 

ona zbiera grupę dzieci i angażuje je w gry edukacyjno-integracyjne. 

Ona zarabia, dorośli mogą odpocząć od rodzicielskich obowiązków, a 

ich pociechy nie tylko świetnie się bawią, ale też rozwijają się 

umysłowo i intelektualnie. 

Warto zwrócić uwagę, że oprócz umiejętności organizacji mojej 

znajomej przydaje się także elastyczność. Większość spotkań 

towarzyskich odbywa się wieczorami, ewentualnie w weekendy. 

Osoba, która prowadzi taki biznes, musi dostosowywać się czasowo 

do swoich klientów. Zresztą, nie tylko czasowo. Niektórzy rodzice 

chcą, by opiekunka zjawiła się na przyjęciu i tam zajmowała się 

dziećmi ich i znajomych. Inni wolą zostawić dzieci w specjalnie do 

tego przeznaczonym miejscu. Ona się dostosuje i albo dojeżdża na 

spotkanie, gdzie czeka już na nią grupa dzieci, albo zaprasza je do 

siebie, do specjalnie w tym celu stworzonej przestrzeni. 

Kobieta, o której mówię, wykorzystuje trzy swoje atuty – umiejętność 

organizacji, łatwość w nawiązywaniu relacji oraz elastyczność 

czasową – a ponadto robi coś, co lubi, co sprawia jej przyjemność. 
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Dzięki temu odnosi kolejne sukcesy. Planuje w najbliższym czasie 

rozszerzyć swoją działalność i zatrudnić nowych pracowników. 

Teraz pomyśl. Masz wypisane cechy, co chcesz z nimi zrobić? W moim 

przypadku na liście znalazła się umiejętność: inspirowanie innych. 

Potrafię inspirować innych, łatwo zawieram znajomości, bez trudu 

rozmawiam z ludźmi. To dla mnie naturalne, że pytam kogoś „Jak się 

masz?”, z tego wychodzi następna rozmowa i nagle łączy nas 

znajomość, a nawet przyjaźń. Albo: budowanie fantastycznych relacji. 

Jeśli jestem zainteresowana tą osobą, a ona mną, jesteśmy na tym 

samym poziomie, mamy ze sobą coś wspólnego, wówczas jest szansa 

na to, żeby zbudować bardzo dobrą relację. 

Cechy, zachowania, które wymieniłam, są dla mnie naturalne. 

Pomyślałam sobie: co mogę stworzyć z tymi umiejętnościami? Kim 

chcę być? Co chcę osiągnąć? Lubię inspirować ludzi, lubię 

motywować ludzi, lubię mówić do ludzi, więc to naturalne, że 

powinnam zrobić coś w tym kierunku, że powinnam wykorzystać te 

cechy. Jak się do tego odnieść, kim mogę się stać na rynku pracy? 

Przygotowałam dla Ciebie kolejny przykład. 

I tym razem ja sama posłużę za wzór. Spośród swoich naturalnych 

cech wybrałam inspirowanie innych, co łączy się z zawodem trenera 

osobistego. W takiej pracy przydaje się wiele moich wrodzonych 

umiejętności: inspirowanie innych, motywacja, poszukiwanie 

rozwiązań, przekazywanie wiedzy i doświadczeń, pomaganie innym w 
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wyjściu z ich strefy komfortu, praca z ich podświadomością. Jako 

trener rozwoju osobistego mogę używać umiejętności motywacji i 

inspiracji. 

Ważne jest także Twoje hobby. Może uwielbiasz kupować meble i 

potrafisz świetnie urządzić dom? Do tego masz wyobraźnię i wyczucie 

stylu, zwracasz uwagę na najmniejsze detale i doskonale orientujesz 

się w trendach? Lubisz odwiedzać sklepy, przeglądać katalogi? W 

takim razie kariera dekoratora wnętrz stoi przed Tobą otworem, czas 

wykorzystać swoje zdolności i zacząć wprowadzać harmonię w 

domach swoich klientów. 

Jeżeli masz talent do negocjacji albo mediacji, możesz zastanowić się 

nad udzielaniem prywatnych konsultacji. Pomagać skłóconym 

odnajdywać rozwiązania korzystne dla obydwu stron. Rozwikływać 

konflikty, łączyć ludzi, pozbywać się negatywnych emocji. Uwierz mi, 

takie osoby są bardzo potrzebne. 

Kolejny przykład: może bardzo dobrze rozporządzasz czasem, zawsze 

trzymasz dyscyplinę i bez trudu dopilnowujesz wszystkich spraw i 

słyniesz z punktualności? Osoby z takimi predyspozycjami doskonale 

sprawdzają się jako organizatorzy eventów. Planują różne 

uroczystości, przyjęcia, promocje. Jeżeli się na to zdecydujesz, możesz 

– zależnie od swoich upodobań – wybrać, jakiego rodzaju 

spotkaniami będziesz się zajmować. Możliwości jest tak wiele… 
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To wszystko przykłady wzięte z życia moich klientów, z którymi 

przeprowadzałam podobne ćwiczenia. Dowiedzieli się wtedy, jakie są 

ich naturalne cechy, jakie mają hobby, co lubią, czym się interesują. 

Kim chcą być, co chcą stworzyć, co łatwo im przychodzi. Chciałam o 

nich opowiedzieć, zanim przejdziemy do punktu czwartego. 

Jeżeli Ty masz inne predyspozycje, 

np. posiadasz niesamowite 

wyczucie stylu i naprawdę znasz 

się na modzie, możesz to 

wykorzystać i spróbować swoich sił 

w zawodach takich jak konsultant 

wizerunku albo wizażysta – jeśli 

wiesz też co nieco o makijażu. 

Niezależnie od tego, jakie są Twoje mocne strony i zainteresowania, 

na pewno znajdzie się dziedzina, w której będziesz w stanie je 

spożytkować. Co chwila powstają nowe profesje, nowe dyscypliny. 

Jedyne, co Cię ogranicza, to Twoja wyobraźnia. 

Nie wierzysz? Istnieje nawet zawód, który można nazwać 

konsultantką szafy. Taka osoba wchodzi do cudzej garderoby, otwiera 

szafę i mówi, co powinno się wyrzucić, co nowego trzeba kupić. To już 

nie tylko konsultantka wizerunku. To ktoś, kto zaczynając od szafy, 

ułoży całe życie swojego klienta; wprowadzi fizyczny porządek w jego 
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domu, mieszkaniu, w miejscu, w którym przebywa na co dzień. 

Istnieją przeróżne zawody, wyobraźnia nie ma granic. 

To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak przenieść swoje mocne strony na 

rynek pracy. Musisz mieć klarowność, jasność: „mogę zrobić to, bo 

mam takie cechy, w tym się sprawdzam, to mi odpowiada i sprawia 

radość”. 

Więc masz już swój „schemat sukcesu”, znasz swoje cechy, których 

potrafisz użyć na rynku pracy, masz pomysł na to, jaki swój biznes, 

swój cel możesz stworzyć, rozumiesz swój sposób rozwiązywania 

problemów... Zacznij wykorzystywać tę wiedzę w życiu zawodowym! 

Oczywiście możesz najpierw robić to online, żeby uniknąć kosztów, 

zobaczyć, jak się w tym czujesz. To przydatna możliwość, zwłaszcza 

jeśli istnieje kilka dziedzin, które uwielbiasz, i nie masz pewności, 

czym w Twoim przypadku najlepiej byłoby się zająć: może na przykład 

bardzo pociąga Cię zawód dekoratora wnętrz, ale też atrakcyjna 

wydaje Ci się praca stylisty albo konsultanta garderoby –podobają Ci 

się dwa projekty i nie potrafisz od razu wybrać, na którym z nich się 

skupić. 

Musisz zrozumieć, że kiedy korzystasz ze swoich naturalnych 

zasobów, swoich wrodzonych atutów, Twoje życie i praca okazują się 

o wiele prostsze. Po pierwsze, bez przerwy odczuwasz motywację – 

bo przecież to, czym się zajmujesz, sprawia Ci przyjemność. Nie 
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musisz się do niczego zmuszać, 

Twoje obowiązki nie są dla 

Ciebie udręką, ale radością. Po 

drugie, pracujesz szybciej i 

wydajniej. Masz talent do tego, 

co robisz, więc nie sprawia Ci to 

problemów. Wreszcie po trzecie, możesz skutecznie pomagać innym. 

Twoje działania wpływają dodatnio na jakość życia całego otoczenia. 
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Krok czwarty - Twoje ograniczenia 

Kiedy poznasz już swoje mocne strony, bardzo ważne, żeby Twoje 

kolejne działanie zmierzało do poznania własnych słabości. Musisz się 

dowiedzieć, dlaczego nieraz coś Ci nie wychodzi, odkryć, co ciągnie 

Cię w dół. To są właśnie „Twoje ograniczenia”. 

Znajdź swoje słabe punkty, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o 

zarządzanie finansami i 

pracę w biznesie. 

Odpowiedz sobie na 

pytania: „Co mi 

przeszkadza? Dlaczego moja sytuacja biznesowa i finansowa wygląda 

tak, a nie inaczej? Co podświadomie myślę o swoich szansach na 

zostanie osobą wolną, wolną finansowo, wolną mentalnie; osobą, 

która ma swój własny biznes?”. Dowiesz się wtedy, co tak naprawdę 

w Tobie siedzi, w co wierzysz i nad czym musisz zapanować. 

Mam dla Ciebie listę zdań do uzupełniania. Ostrzegam, że nie możesz 

z tym zwlekać. Udziel odpowiedzi teraz, później możesz ewentualnie 

jeszcze powtórzyć to ćwiczenie. Weź kartkę i długopis, przepisz 

wymienione poniżej zdania i dokończ je własnymi słowami. Pamiętaj, 

zapisuj wszystko, co tylko ci przyjdzie na myśl. Od razu, bez analizy, 

pisz, co podpowie Ci Twój umysł, nawet kilka słów odpowiedzi będzie 
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bardzo wartościowych. Chcemy poznać Twoje zdanie, Twoją opinię, 

Twoje uczucia. Zrób to tak, żeby pióro samo pisało za Ciebie. 

Skupiamy się teraz na finansach, to typowe sprawy finansowe. 

Zobaczymy, co siedzi w Twojej podświadomości. Musisz się 

dowiedzieć, nad czym w Twoim przypadku trzeba pracować i jak 

możesz nad tym pracować. Masz w ręku kartkę i długopis? Oto 

zdania: 

1. Uważam, że pieniądze to... 

2. Nie jestem jeszcze wolna/wolny finansowo, ponieważ... 

3. Powody, dla których prawdopodobnie nie będę niesamowicie 

bogata/bogaty, to... 

4. Negatywne aspekty bycia bogatym to... 

Niczego nie dodam, żeby nie mieć wpływu, na Twoje odpowiedzi. 

Na pewno okazało się, że dostrzegasz wiele przeszkód na drodze do 

bogactwa. Może nawet te przeszkody tworzysz właśnie Ty, z obawy 

przed „efektami ubocznymi”, jakie mogłyby towarzyszyć dużym 

zarobkom. Powiem tylko tyle: gdyby udało Ci się naprawdę uwierzyć, 

że osiągniesz bogactwo, na Twoim koncie byłoby już o wiele więcej 

pieniędzy. 

Ale skąd wziął się Twój brak wiary we własne możliwości? Skąd 

pochodzą Twoje negatywne przekonania? 
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Zostały w Tobie zakodowane w okresie dorastania, Postępowanie i 

poglądy Twoich rodziców oraz całego środowiska, wszystkich, którzy 

Cię otaczali, miały na ciebie wyjątkowy, emocjonalny wpływ. To 

nastawienie, ta postawa wobec świata tkwi bardzo mocno w Tobie. 

Możesz łatwo sprawdzić, jakie 

masz negatywne przekonania, 

jakie masz blokady. Najpierw 

zastanów się, co przychodzi ci 

bardzo łatwo, jakie są Twoje 

naturalne zalety, jaki jest Twój 

schemat sukcesu – to twoje „wzmacniające” przekonania, które już w 

dzieciństwie pomagały Ci osiągać cele. A teraz pomyśl, co Ci sprawia 

problem, z czym masz często kłopoty, z czym naprawdę borykasz się 

każdego dnia, co przychodzi ci z trudem. Za tym stoją ograniczające 

Cię przekonania i właśnie nad tym musisz pracować. 

Kiedy już usuniesz ograniczające Cię przekonania z jednej, wybranej 

sfery, kiedy od początku do końca „przeramujesz” własne 

przekonania na określony temat, kiedy zmienisz swoją 

podświadomość – wtedy zmienią się także osiągane przez Ciebie 

rezultaty, staniesz się nowym człowiekiem. 

Nareszcie zaczniesz osiągać to, co sobie założysz, a Twoje życie będzie 

stanowiło odzwierciedlenie Twoich pragnień. No właśnie, Twoich 
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pragnień a nie jakiegoś tam „programu”, który został kiedyś 

„wrzucony” w Twoją podświadomość przez innych ludzi. 

To nie inni ludzie powinni decydować o tym, jak wygląda Twój 

związek albo Twoja sytuacja finansowa. Ważne jest to, czego Ty 

chcesz, co Ty chcesz osiągnąć. To Ty decydujesz i to Ty wiesz najlepiej, 

jakie cele musisz sobie wyznaczać, jakie życie chcesz prowadzić. 

Dlatego najwyższy czas zacząć działać, ile będziesz czekać? Czas 

płynie, czas bezustannie płynie, wykorzystaj go! 

Istnieje wiele sposobów na eliminację ograniczających przekonań. 

Najszybciej działa metoda bezpośredniej pracy ze swoją 

podświadomością, w której sama się specjalizuję. Tej technice 

poświęciłam dwudniowe szkolenie „Efektywne Kreowanie 

Przyszłości”, program online, który możesz znaleźć na portalu 

Sukceszpasja.pl (http://sukceszpasja.pl/efektywne-kreowanie-

przyszlosci/). Tam przeprowadzam Cię przez wszystkie etapy 

bezpośredniej pracy z podświadomością. 

Można też spróbować zrobić to samodzielnie, poprzez powtarzanie 

określonej wizualizacji. Ma ona dotyczyć sytuacji finansowej, którą 

chcesz osiągnąć. Taka wizualizacja powinna trwać od trzech do 

siedmiu minut. Cały proces zajmuje maksymalnie do 

dziewięćdziesięciu dni. Należy go powtarzać, aby się upewnić, że 

ograniczające przekonanie zostało wyrzucone, a na jego miejscu 

pojawiło się coś, co stanowi dla Ciebie pomoc w sferze finansów. 
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Zaraz opowiem dokładnie, jak możesz to osiągnąć. Ale zanim do tego 

przejdziemy – punkt piąty, ostatni punkt. 
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Krok piąty - Oceń swoje finanse 
 

Żeby zacząć cokolwiek 

usuwać, żeby zacząć 

wizualizować sobie swoje 

cele, musisz najpierw 

wiedzieć, gdzie jesteś, jak 

wyglądają Twoje finanse. 

Mam dla Ciebie kolejne ćwiczenie, które pozwoli Ci osiągnąć 

klarowność, przejrzystość w Twojej sytuacji finansowej. Będziesz w 

stanie ocenić, gdzie jesteś teraz i gdzie chcesz się znaleźć w 

przyszłości. 

Weź kartkę i długopis i zapisz kilka pytań, na które później udzielisz 

odpowiedzi. To zadanie będzie od Ciebie wymagało trochę pracy z 

twoimi finansami. Oto pytania: 

1. Ile wynosi Twój roczny przychód? Ile zarabiasz? (Bierz pod 

uwagę wszystko: pracę, dodatkowe dochody). 

2. Ile wynoszą Twoje niezbędne wydatki na przestrzeni roku? Jak 

dużo wydajesz na życie, na opłaty? (Nie wliczaj pieniędzy, które 

wydajesz na przyjemności, jak na przykład wakacje czy 

kupowanie zbędnych rzeczy. Chodzi nam o koszty przeżycia, 

pieniądze wydawane na dom, jedzenie, rachunki. O wydatki, 

które pozwalają Ci funkcjonować w społeczeństwie). 
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3. Od swoich przychodów odejmij koszty utrzymania. Ile Ci 

zostało? (Czy coś w ogóle zostało?). 

4. Czy masz dodatkowy regularny przychód? (To mogą być 

pieniądze z inwestycji, może posiadasz nieruchomości, które 

przynoszą dochód pasywny, może oprócz pracy zarabiasz za 

pomocą biznesu networkowego, może masz akcje giełdowe i 

dostajesz dywidendy od firm, może masz jakiś program, który 

sprzedajesz online? Mówimy o dowolnym dodatkowym 

przychodzie). Jeżeli tak, wypisz, ile wynosi on rocznie. 

5. Ile wynosi Twoja wartość netto? (Oszacuj, ile możesz otrzymać 

ze sprzedaży wszystkich swoich własności. Jeśli należy do nich 

dom – całkowicie spłacony – policz, ile w tej chwili wynosi jego 

wartość. Jeżeli ten sam dom został kupiony na niespłacony 

jeszcze kredyt, to od ceny domu odejmij pozostałe koszta spłaty 

pożyczki A ile można uzyskać ze sprzedaży zawartości Twojego 

mieszkania? Ile pieniędzy otrzymasz, jeżeli w tej chwili 

sprzedasz wszystko, co masz? Musisz oszacować, ile wynosi 

Twój majątek. Do tego dodaj kwotę, jaką zarabiasz rocznie, oraz 

swoje dodatkowe przychody po odjęciu niezbędnych wydatków. 

Zapisz tylko tę sumę, która zostałaby Ci po otrzymaniu rocznego 

przychodu i sprzedaży wszystkich własności oraz odjęciu 

kosztów utrzymania. To są Twoje pieniądze, pieniądze, które 

możesz włożyć do kieszeni). 
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Po przeprowadzeniu tego ćwiczenia dowiesz się, ile zarabiasz, jakie 

ponosisz koszty, jakie są Twoje dodatkowe przychody. 

Podsumowując: jaki masz przepływ pieniędzy rocznie i ile wynosi 

Twój majątek. 

Teraz pod spodem, na tej samej 

kartce napisz, ile chcesz 

zarabiać rocznie tak, aby móc 

prowadzić wygodne życie. 

Życie, o którym marzysz. 

Oczywiście, nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby zapisać jakąś liczbę z kosmosu, zupełnie 

przesadzoną. Ale nam chodzi o kwotę, którą musisz zarabiać, aby móc 

sobie pozwolić na takie życie, jakie prowadzisz w swoich marzeniach. 

To znaczy, żeby mieszkać w wyśnionym domu czy apartamencie, 

jeździć upragnionym samochodem, wyjeżdżać na wakacje tak często, 

jak będzie to potrzebne. A oprócz tego wszystkiego prowadzić swój 

biznes. 

(Uwierz mi, jeżeli ma się wolne przez trzysta sześćdziesiąt pięć dni w 

roku i nie czuje się żadnego powołania, niczym się nie zajmuje – czyli 

prowadzi się życie bez celu, bez głębszego znaczenia – wówczas nie 

jest się w stanie spełniać, być szczęśliwym. Pozbawieni celu ludzie 

bezustannie czegoś szukają, szczęście dla nich nie istnieje). 
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Więc wpisz tam realną sumę, która pozwoli Ci na życie, o jakim 

marzysz, wygodne życie w mieście, w którym chcesz mieszkać, w 

domu, który Ci się podoba. 

Możesz też dopisać, jaki chcesz mieć dochód pasywny. Jest to 

dochód, który nie płynie z prowadzonego przez Ciebie biznesu, ale z 

posiadanych przez Ciebie nieruchomości czy z jakichś dodatkowych 

inwestycji, np. biznesu networkowego. To wszystko dochód pasywny, 

dodatkowo podwyższający stan Twojego konta. 

Na dalszych stronach znajdziesz narzędzie, które pomoże Ci zarządzać 

Twoimi finansami, a co za tym idzie, pozwoli wygenerować 

dodatkowe dochody, np. poprzez oszczędności. Co później możesz 

zrobić z tymi oszczędnościami? Możesz je zainwestować w kolejne 

pasywne źródło dochodów. Możesz je włożyć w nowy biznes, który 

zechcesz otworzyć po tym, jak poznasz już swoje pasje. Chodzi o to, 

żeby wypracować system efektywnego zarządzania swoimi finansami. 

Kiedy zrozumiesz, ile zarabiasz i ile wydajesz, zobaczysz, co możesz 

zrobić, żeby zacząć oszczędzać. Z czego możesz zrezygnować, co 

możesz dodać, co zmienić. Jaki inny styl życia możesz prowadzić. Jak 

możesz zmienić swoje finanse, żeby dawały Ci inne rezultaty. Gdzie 

możesz znaleźć dodatkowe źródło dochodów. 

Osoby, które angażują się w nowe projekty (np. biznesy 

networkowe), osoby, które naprawdę chcą stworzyć sobie nowe 

źródła dochodów, osiągają swoje cele. Ich sytuacja się zmienia. 

Również Ty dla własnego rozwoju musisz zacząć robić coś innego, coś 
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nowego. Ale żeby było to możliwe, potrzebujesz klarowności i 

przejrzystości w finansach. Oprócz powyższego ćwiczenia pomoże Ci 

w tym fantastyczne narzędzie, którego ja sama używam. Jednak 

najpierw zajmijmy się wyznaczaniem i egzekwowaniem nowych 

celów. 

Zdradzę Ci, w jaki sposób zapisać swój cel, aby się spełnił. Należy 

zacząć od postawienia sobie następujących pytań: ile zarabiam teraz? 

Jaki jest mój roczny przychód? Ilu pieniędzy potrzebuję, żeby 

prowadzić komfortowe życie, o którym marzę – jeździć na wakacje 

tak często, jak chcę, mieszkać w wyśnionym domu, w wyśnionym 

miejscu? 

W ten właśnie sposób działa technika 

SMART. Za jej pomocą można wyznaczyć 

sobie cel, który będzie konkretny 

(specific), mierzalny (measurable), 

osiągalny (assignable), realny (realistic) i 

określony w czasie (time-related). Jest to 

bardzo prosta formuła, która pozwala 

przyjrzeć się swoim aspiracjom. Oto jak 

należy ją przeprowadzić: 

Na kartce zapisujesz początek zdania: 

„Dzisiaj jest...”, i uzupełniasz je wybraną przyszłą datą, na przykład 

możesz dać sobie na to rok. Powiedzmy: „Dzisiaj jest pierwszy 

grudnia 2016 roku i mój roczny przychód wynosi...” – tu wpisujesz 
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sumę. Cel powinien być zapisany już w czasie dokonanym, napisz: „ja 

otrzymuję, ja zarabiam”. Natomiast data musi być dookreślona, 

konkretna. To dwie bardzo ważne rzeczy. 

Efektywne zapisywanie celów niesamowicie wpływa na Twoje 

przyszłe osiągnięcia. Im ogólniejszy jest Twój cel, tym bardziej ogólne 

będą rezultaty Twoich działań. Pamiętaj, jeśli nie sprecyzujesz, co i 

kiedy chcesz osiągnąć, to program zakodowany w Twojej 

podświadomości wypełni te luki za Ciebie. Bardzo często te luki, te 

detale mogą całkowicie zmienić wyniki Twoich starań. Dlatego to 

takie ważne, aby jeszcze dziś usiąść i zrobić ćwiczenia, o których Ci 

opowiedziałam. Aby uzyskać jasność, klarowność, gdzie znajdujesz się 

w swoim życiu finansowym, ile pieniędzy wpływa na Twoje konto, ile 

z niego wypływa. Aby wiedzieć, w jaki sposób możesz osiągnąć inne 

rezultaty. 

Znasz już narzędzie SMART. Pomoże Ci ono wybrać pierwszy cel, czyli 

Twoje upragnione dochody. Ale nie poprzestawaj na tym, wyznacz 

sobie także drugi, równie ważny cel – Twój przyszły dochód pasywny. 

Wspaniale jest mieć dodatkowe źródło dochodów, które tak 

naprawdę nie wymaga od Ciebie wkładu czasowego, nie wymaga 

Twojej energii czy troski. To coś, co już w przeszłości zostało przez 

Ciebie dopracowane, co już jest w pewien sposób skończone, teraz to 

przedsięwzięcie napędza nie Twoja energia, ale energia wywodząca 

się z samego projektu. 
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Na przykład inwestycja w nieruchomości wymaga nakładu funduszy, 

zaangażowania, energii i czasu. Ale jeżeli jednorazowo poświęcisz tę 

energię i ten czas i zainwestujesz w coś stałego, już zawsze będziesz 

otrzymywać dochód pasywny z tej nieruchomości. To bardzo ważne, 

właśnie teraz musisz się zastanowić, skąd możesz czerpać dodatkowe 

zyski. Równie potrzebny jest Ci zarówno dochód aktywny (płynący z 

Twojej codziennej pracy, z Twojego biznesu), jak i dochód pasywny. 

Aby wyznaczyć następny cel, zapisz sobie znowu: „Dziś jest (kolejna 

data przyszła, może być ta sama, na przykład pierwszy grudnia 2016 

roku) i teraz generuję (tu zapisz sumę) pasywnego przychodu 

rocznie”. Ta sama formuła. Skup się na tych dwóch celach, one są 

najważniejsze. 

Pamiętaj, że osoba klarowna, wie, na czym stoi i w którą stronę 

zmierza. Taka osoba potrafi oszacować, czy decyzja, którą podejmuje 
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w tym momencie, pcha ją do przodu, przybliża ją do celu, czy też ją 

od niego oddala. 

Kiedy już wyznaczysz i zapiszesz sobie swoje zamierzone dochody, 

przed dokonaniem jakiegokolwiek wyboru zastanów się, jakie będą 

jego rezultaty. Czy pomoże Ci on dopiąć celu, czy może to utrudni? 

Powiedzmy, że planujesz wyjazd na weekend. Takie wakacje mogą 

pozwolić Ci się zregenerować, zebrać siły do dalszej pracy. Mogą też 

stanowić nagrodę po wykonaniu jakiegoś zadania. W takich 

przypadkach wycieczka należy do działań, które zbliżają Cię do 

Twojego celu. Ale jeżeli tego wyjazdu nie poprzedza żaden wysiłek z 

Twojej strony, jeżeli nie udało Ci się zrobić niczego, żeby na niego 

zasłużyć, wtedy wakacje tylko zmniejszą Twoje szanse na osiągnięcie 

wyznaczonych sobie zamierzeń. 

Pamiętaj, kiedy angażujesz się w sprawy innych ludzi, kiedy zajmujesz 

się cudzymi projektami, uczestniczysz w wielu przedsięwzięciach – 

wtedy tracisz nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim swój czas. 

Czas, który mógł zostać spożytkowany na pracę nad Twoimi własnymi 

celami. 

Codziennie dostajesz do dyspozycji 

dwadzieścia cztery godziny, to Ty 

decydujesz co z nimi zrobisz. Czy 

narzucisz sobie dyscyplinę i skupisz się 

na osiągnięciu swojej wolności 
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finansowej i na stworzeniu własnego biznesu wokół swojego 

powołania? 

Nie wystarczy, że znajdziesz swój cel, swoją misję czy swoje 

powołanie, musisz jeszcze sprawić, by całe Twoje życie obracało się 

wokół tej pasji. Nagroda przyjdzie później: momentum, które 

stworzysz, będzie większe, niż myślisz, staniesz się nie do 

zatrzymania, unstoppable. 

Żeby móc zapanować nad swoimi finansami, a w dłuższej 

perspektywie osiągnąć wyznaczone sobie cele, musisz nauczyć się 

zarządzać własnymi wydatkami. Chciałabym Ci to ułatwić i dlatego 

postanowiłam podzielić się z Tobą narzędziem, którego sama 

używam. Lubię dawać prezenty osobom, którym zależy na rozwoju, 

które biorą życie w swoje ręce, osobom takim jak Ty. 
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Krok szósty – Niespodzianka 
 

Zaraz poznasz metodę, której ja używam, by zarządzać swoimi 

finansami. Teraz i Ty będziesz w stanie z niej korzystać. Jeżeli będziesz 

ją stosować regularnie, cały czas, sprawi, że Twoja świadomość 

finansowa się zmieni, zaczniesz się edukować. Zaczniesz się 

zastanawiać: „Jak wyglądają moje finanse? Co ja robię? Na co wydaję 

pieniądze? Jaki jest mój cel i moje powołanie, co chcę stworzyć? 

Może warto za oszczędności, zamiast kupić jakąś niepotrzebną rzecz, 

założyć swój biznes online? Zrealizować jakiś swój pomysł? Albo 

dołączyć do projektu marketingowego? Zaangażować swój czas w 

nowy interes?”. Zapewne widzisz, jak wiele Twoich koleżanek i 

kolegów wydaje pieniądze na przeróżne rzeczy, które nie prowadzą 

do żadnego celu, nie dają im niczego. To bardzo ważne, musisz teraz 

uzyskać klarowność w Twoich finansach. 

Wiem, że chcesz odmienić swoje życie. Zastanawiasz się, jak 

zapanować nad swoimi finansami, jak otworzyć własny biznes, jak 

znaleźć środki na zaspokojenie swoich potrzeb. Żeby Ci w tym pomóc, 

podzielę się z Tobą specjalnym arkuszem kalkulacyjnym. Sama 

używam go od wielu, wielu lat.  



© wszystkie prawa zastrzeżone | www.sukceszpasja.pl 46 

 

 



© wszystkie prawa zastrzeżone | www.sukceszpasja.pl 47 

Na zdjęciu widzisz tabelkę. Uzupełniłam ją przykładowymi danymi, 

które mogłyby odnosić się do budżetu Twojego albo kogoś z 

najbliższego otoczenia. Szybko wytłumaczę, jak to działa. 

Na początek pobierz arkusz kalkulacyjny spod tego linku: 

sukceszpasja.pl/wp-content/uploads/2016/01/Sukces-z-Pasja-

Wydatki-2016.xlsx. Następnie sprawdź swoje wyciągi bankowe z 

ostatnich trzech, czterech miesięcy i wprowadź do arkusza wszystkie 

operacje, które zostały przeprowadzone w tym czasie. 

Na pierwszej pozycji wpisz datę operacji. Jak widzisz, w przykładowej 

tabeli wpisałam, że pierwszego dnia miesiąca wydaję tysiąc trzysta 

złotych na spłatę kredytu na mieszkanie. Wypisz od razu wszystkie 

raty i kiedy tylko je opłacisz, odznacz je jako załatwione. Trzeciego 

dnia miesiąca wpisałam przykładową opłatę za internet, sto złotych. 

Piątego sto złotych za siłownię, siódmego pięćset złotych na jedzenie 

na cały miesiąc itd., itd. 

Jeżeli przejrzysz sobie wyciągi bankowe z co najmniej trzech miesięcy, 

zyskasz pewność, że wszystkie Twoje stałe wydatki znalazły się na 

arkuszu. Na dole wyświetli Ci się suma Twoich miesięcznych 

wydatków. Z kolei po drugiej stronie pokaże się, ile wydajesz rocznie 

na daną sprawę. 

Czyli jeśli za internet miesięcznie płacisz sto złotych, to rocznie 

wydajesz na to tysiąc dwieście złotych. Jeśli na jedzenie wydajesz 

pięćset złotych na miesiąc, to rocznie kosztuje Cię ono sześć tysięcy. 

To suma Twoich rocznych wydatków. 

http://sukceszpasja.pl/wp-content/uploads/2016/01/Sukces-z-Pasja-Wydatki-2016.xlsx
http://sukceszpasja.pl/wp-content/uploads/2016/01/Sukces-z-Pasja-Wydatki-2016.xlsx
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Teraz przejdziemy do oszczędności. Kiedy masz już wszystkie swoje 

wydatki naniesione na arkusz, możesz zastanowić się, czy istnieje coś, 

na czym jesteś w stanie w jakiś sposób oszczędzać. Na przykład 

trudno by było zmniejszyć kredyt na mieszkanie, ale można 

wynegocjować w banku nową umowę. Powiedzmy, że udało Ci się 

obniżyć raty o dwieście złotych, wtedy w odpowiedniej rubryce 

wpisujesz tę sumę, a w rubryce zawierającej kwotę miesięcznie kwotę 

wydawaną na kredyt zmieniasz zapis na tysiąc sto złotych. Na pewno 

można znaleźć tańszego dostawcę internetu, na siłowni też można 

zaoszczędzić. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki da się 

„obciąć”. 

Teraz na dole zobaczysz, jaką kwotę miesięcznie udało Ci się 

zaoszczędzić. Możesz również sprawdzić oszczędności roczne oraz to, 

o ile mniej wydajesz na poszczególne rzeczy. 

Chodzi o to, żeby co miesiąc się temu przyglądać, nanosić wszystkie 

opłaty i zastanawiać się, jak można zmniejszyć swoje wydatki, jak 

inwestować pozostałe pieniądze w jakiś biznes, na którym zacznie się 

w końcu zarabiać. Dzięki tej prostej tabeli całkowicie zmienisz swoje 

życie. 

Tak stało się i w moim przypadku. Za sprawą tego arkusza mi i 

mojemu partnerowi biznesowemu udało się zaoszczędzić 

siedemdziesiąt tysięcy funtów rocznie. Ja odkryłam na przykład, że 

należę do pewnego klubu, do którego w rzeczywistości prawie nie 

chodzę. Mogę  korzystać z różnych usług, ale też wydaję pieniądze na 
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członkowstwo. W klubie 

pojawiałam się może trzy razy w 

roku. Pytanie, czy 

potrzebowałam do niego 

należeć? Nie. Wypisałam się i 

zyskałam dodatkowych sto 

funtów miesięcznie. 

Ty też masz bardzo dużo takich niepotrzebnych wydatków. Choćby i 

kiedy idziesz ze znajomymi niby na kawę, ale wpadacie do sklepu i 

wydajesz kilka złotych na to i na tamto. Te rzeczy są ci zupełnie 

niepotrzebne, po co ci kolejna bransoletka? Masz już ich całą 

szufladę. Ludzie wydają pieniądze bezmyślnie albo zapisują się do 

różnych ciekawych stowarzyszeń, klubów, a tak naprawdę wiele 

rzeczy przemyka im przez palce. Nie są świadomi, gdzie znikają te 

pieniądze i czas. Czy potrzebujesz spotkać się z ludźmi, którzy niczego 

nie wnoszą do Twojego życia? Zwłaszcza z tymi, którzy opowiadają Ci 

o swoich problemach i ciągną Cię w dół? Czy nie lepiej otaczać się 

ludźmi, którzy Cię motywują? 

Po wprowadzeniu swoich danych do tabeli możesz zauważyć, tak jak 

ja zauważyłam u siebie, że kompletnie marnujesz nawet kilkaset 

funtów czy złotówek. To przez brak zarządzania, brak obserwacji, 

brak klarowności, to przez to wszystko tak naprawdę nie korzystasz z 

tych pieniędzy. Cały czas schodzą na rzeczy, których nie używasz, tak 

jak ja nie chodziłam do tego klubu. 
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Możesz notować, co Ci się naprawdę przydaje. Ile telewizji oglądasz – 

może wcale nie jest Ci potrzebna? Jak często chodzisz na siłownię – 

może zamiast za nią płacić, lepiej zacząć spacerować albo biegać? 

Od drobnostek do dużych rzeczy. Nie zdziw się, jeśli odkryjesz, że 

masz pieniądze, które możesz zainwestować w swoje wykształcenie: 

kupić sobie programy edukacyjne online albo skończyć jakiś kurs. 

Masz pieniądze, żeby o siebie zadbać i pójść do fryzjera, i wyglądać 

tak, jak chcesz wyglądać. Możesz zainwestować w swoją urodę, swoją 

sprawność fizyczną, coś, co sprawi, że poczujesz się dobrze. Masz czas 

i pieniądze, żeby iść na masaż. Zadbać o siebie i swoje ciało, podnieść 

własną samoocenę. Masz dodatkowe finanse, żeby je zainwestować 

w projekt, który pozwoli Ci wygenerować dodatkowe źródło 

dochodów. Możesz zająć się swoim blogiem, robić zdjęcia, skupić się 

na swojej pasji. Kiedy zaczniesz monitorować wydatki, dzięki 

oszczędnościom będziesz w stanie stworzyć coś nowego. 

Jeżeli cały Twój zarobek idzie na przeżycie, to znak, że stoisz w 

martwym punkcie i musisz koniecznie zmienić swoje myślenie. Jesteś 

niewolnikiem swojej pracy, bez niej nie możesz przetrwać nawet 
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jednego miesiąca. Musisz koniecznie zainwestować swój czas – mniej 

spać lub nie robić czegoś innego – aby zacząć generować dochód 

pasywny. Zaangażować się w nowy projekt, poszukać dodatkowych 

źródeł zarobku, które pozwolą Ci wydostać się z pułapki. 
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Zakończenie 

Gratuluję! 

Skoro czytasz te słowa, to znaczy, że poważnie traktujesz swoją 

przyszłość. Że szukasz nowych dróg rozwoju. Że cały czas idziesz do 

przodu. 

Dzięki ćwiczeniom, które Ci pokazałam, odkryjesz, jakie są Twoje 

mocne strony, w jakich dziedzinach możesz odnieść sukces. Dowiesz 

się, co jest w stanie zapewnić Ci szczęście i wolność finansową. Znasz 

już techniki takie jak metoda SMART, przydatne podczas planowania 

biznesowej przyszłości. Arkusz kalkulacyjny pomoże Ci odzyskać 

kontrolę nad Twoimi wydatkami. Jesteś więc w stanie oszacować 

swoją obecną sytuację, podjąć decyzje co do swojej przyszłości i 

przedsięwziąć środki, które pomogą Ci osiągnąć wyznaczone cele. 

To wszystko jest niezwykle ważne, ale pamiętaj też, że jeżeli zależy Ci 

na rozwoju osobistym, musisz starać się gromadzić wokół siebie ludzi 

równie zaangażowanych. Będą Cię motywować, będą razem z Tobą 

szukać nowych rozwiązań. Dziel się z nimi swoją wiedzą, a wtedy oni 

pomogą Tobie. Nie tylko każde z Was nauczy się czegoś nowego, ale 

też zacieśnicie więzi i stworzycie zdrową relację. 

Prawdę głosi powiedzenie: „z kim przestajesz, takim się stajesz”. Jeśli 

otoczysz sie ludźmi, którzy tak jak Ty inwestują swój czas i swoją 

energię we własny rozwój, w naukę, w poszerzanie swoich 

horyzontów, to stworzysz wokół siebie bardzo silne środowisko, które 
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będzie Cię wspierać i dopingować. Będzie pilnowało, by Twoje życie 

było podporządkowane Twoim celom. 

Znajdź wokół siebie takich ludzi i nigdy nie ustawaj w swoich 

dążeniach. Masz już narzędzia, dzięki którym możesz spełnić swoje 

marzenia, teraz trzeba działać. Nikt nie zrobi tego za Ciebie. 

Chcę Cię zainspirować: weź finanse w swoje ręce, stań mocno na 

nogach i powiedz sobie: „Mam władzę nad moim życiem. To jest mój 

czas. Teraz, w tym momencie biorę odpowiedzialność za swoje 

finanse”. Nie myśl o tym, że w tej chwili jest trudno, tej samej 

wymówki używasz z roku na rok. A czas ucieka, jesteś tu i teraz. Weź 

odpowiedzialność za swoje finanse. 
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