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PYTANIA,  KTÓRE  POZWOLĄ CI  ODNALEŹĆ  PASJĘ 

 

Tylko my sami możemy odnaleźć nasze pasje. Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania, 

dzięki którym otrzymasz wskazówki, jak to zrobić. Nie spiesz się. Postaraj się o ciszę. Poświęć 2-3 

godziny na to. Niektórzy mogą odkryć wiele pasji. Nie ograniczaj swoich myśli. Pozwól sobie odkryć 

swoje pasje i żyć zgodnie z nimi. 

 

1. Kiedy ostatnio śmiałaś się jak szalona ? 

2. Co sprawia, że czujesz się szczęśliwa? Co Cię ekscytuje? 

3. Za co ludzie Ci zwykle dziękują? 

4. W czym jesteś szczególnie dobra? Jakie masz talenty? 

5. Kogo podziwiasz? Kto Cię inspiruje? Dlaczego? 

6. Nad czym pracowałaś ostatnio bardzo ciężko? Dlaczego? 

7. Kiedy ostatni raz miałaś „natchnienie”, straciłaś poczucie czasu? Co wtedy robiłaś? 

8. Wyobraź sobie, że wygrałeś 10 milionów w loterii. Stało się to trzy miesiące temu. Jak spędzisz 

jutrzejszy dzień? 

9. Co zrobiłabyś, gdybyś miała pewność, że nie poniesiesz porażki? 

10. Jeśli mogłabyś coś mieć lub coś zrobić, co to by było? 

11. Na jakie tematy spierasz się z innymi? Jakich przekonań bronisz? 

12. O co jesteś najbardziej zła, kiedy myślisz o sytuacji na świecie? Jeśli miałabyś nieograniczone 

środki jak rozwiązałabyś te problemy? 

13. O co najbardziej martwisz się, jeśli chodzi o następne pokolenie bez względu na to czy masz 

dzieci, czy też nie? 

14. W czym lubisz pomagać innym? W jaki sposób głównie pomagasz innym? 

15. Jaki jest Twój ulubiony dział w księgarni? Jakie magazyny/czasopisma czytasz? 

16. Kiedy ostatni raz nie mogłaś spać, ponieważ byłaś tak bardzo podekscytowany z powodu pracy, 

jaką miałaś do wykonania? Co to było? 

17. Co sprawi, że będziesz zasypiać z długopisem i kartką pod poduszką ?  

18. Jaka praca charytatywna mogłaby przynieść Ci zadowolenie? 

19. Za co chciałabyś zostać zapamiętana przez potomnych? Co chciałabyś by o Tobie po śmierci 

mówili ? 

20. W czym jesteś dobra według swoich przyjaciół?  

21. Co Cię ciekawi? 
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22. Jeśli miałabyś wolną godzinę na serfowanie po Internecie, jakich informacji byś szukała? 

23. Wróć myślami do czasów, kiedy miałaś 5 lub 10 lat. Kim chciałaś być, kiedy dorośniesz?  

24. Jeśli mogłabyś napisać książkę, aby pomóc światu, która byłaby bestsellerem, jaki byłby tytuł? O 

czym by była? 

25. Co Cię nie męczy? 

 

Czy widzisz jakieś punkty wspólne, czy pewne rzeczy się powtarzają ? Co o tym myślisz ? 

Mam nadzieję, że odpowiedz na te pytania zbliżą Cię chod jeden krok do celu jakim jest  

ZLALEZENIE PASJI  

 

Beata z NIEDAJSIĘ . 

 


