
 

Wszyscy mamy wiele mocnych stron i pasji, czasami 

przyjmujemy je za pewnik lub minimalizujemy je,  

a tak naprawdę ... to jest coś magicznego dla każdego z 

nas! 

 

Poświęć trochę czasu na refleksję i pomyśl o swoich 

mocnych stronach i pasjach, odpowiadając na poniższe 

pytania.  

 

Baw się dobrze i pamiętaj, aby uwzględnić również rzeczy, 

które są poza tym zadaniem. 

Na chwilę autorefleksji zaprasza  

CEO Talent Development Institute 

ElaKrokosz.pl 



1. W czym jesteś naprawdę dobry? 

2. Co uwielbiasz robić? (może to być zarówno praca, jak i zabawa) 

3. Co sprawia, że wyskakujesz z łóżka, pobudzony do pracy? Wymień także 

rzeczy, które lubisz robić, nawet jeśli nadal opanowujesz jakąś 

umiejętność. 

4. Za co płacą ci ludzie? 

5. Pomyśl o kilku chwilach, w których czułeś się tak bardzo spełniony lub 

zaangażowany w to, co robiłeś (straciłeś poczucie czasu, czułeś, jak serce 

bije z podniecenia, spontanicznie uśmiechałeś się z radości lub nie 

chciałeś przestać, itp.) 

6. Co wspierasz w życiu, czego bronisz?  (hobby lub sposób na życie i 

myślenie) 

7. Jaką czynność wykonasz, nawet jeśli nigdy nie zarobisz na tym? 

8. Jeśli pieniądze nie byłyby przedmiotem, co byś robił w swoim życiu? 

Czemu? 

9. Kiedy śnisz, o czym marzysz? 

10. Jak chcesz pomóc ludziom? 

11. Dlaczego chcesz pomagać ludziom? 

12. Jakie problemy chcesz rozwiązać? 

13. Co uważasz za zabawę, którą inni postrzegają jako pracę? 

14. Jakie są twoje słabości? 

15. Co inni postrzegają jako swoje mocne strony? 

16. O czym lubisz rozmawiać? 

17. O czym marzysz? 

18. O czym lubisz czytać? 

19. Co robisz bez wysiłku? 
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20. Kiedy byłeś dzieckiem, kim chciałeś być, kiedy dorośniesz? 

21. Co robiłeś grając i udając? 

22. Jakie komplementy dają Ci ludzie? 

23. Co uważasz za łatwe? 

24. Co pobudza Twoją kreatywność? 

25. Jakie czynności sprawiają, że czujesz, że twoje serce zaraz pęknie? 

26. Kiedy miałeś ostatnio miałeś fantastyczny czas? Co wtedy robiłeś? 

27. Co najbardziej lubisz robić dla innych? 

28. Co Cię denerwuje? 

29. Jaką pracę najbardziej kochałeś? Czemu? 

30. Jaka jest Twoja ulubiona część życia? 

31. Jeśli mógłbyś dzisiaj coś zrobić, co by to było? 

32. Z kim lubisz najbardziej współpracować? Czemu? 

33. W jakim środowisku lubisz pracować najlepiej? Czemu? 

34. Kiedy śnisz, co sobie wyobrażasz? Czemu? 

35. Jak postrzegasz siebie pomagając i dlaczego? 

36. Jeśli mógłbyś być kimkolwiek na świecie, kim byś był i dlaczego? 
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