
Nieustanne 
pomnażanie

Spotkanie o wykorzystywaniu szans 
i sposobie tworzenia przedsięwzięć, 

które nieustannie rosną 
i wykorzystują siłę czasu 
do pomnażania zasobów.

prowadzi: Andrzej Sobczyk



● jak w praktyce zrealizować wnioski z biblijnej 
przypowieści o pomnażaniu talentów

● jak wykorzystywać możliwości, które posiadamy 
(a o których nie wiemy lub boimy się ich użyć)

● jak nie dać się życiowemu zastojowi i monotonii, które 
odbierają entuzjazm

Dowiesz się także:



Wyobraź sobie jakby wyglądało 
Twoje życie w którym nieustannie 
pomnażasz.
Widzisz to? Co by się poprawiło?





Czy znasz tę przypowieść…?



Czy znasz tę przypowieść…

...i żyjesz wg niej? 







Przypominam: konkurs :-) 

zostań do końca, do wygrania 
szkolenie wartości ponad 3000 zł + 
sesja pytań i odpowiedzi



Nieustanne pomnażanie w praktyce 
- historia bazy @ i innych dziedzin



Chodzi o to, by z każdym dniem 
rosnąć (w miłości, zasobach, 
radości, wpływie). Kto chce? :) 
(napisz na chacie TAK lub nie :)



Twój sposób myślenia i patrzenia 
na sytuację/świat - ma 
bezpośredni wpływ na to jak 
żyjemy, jakie mamy efekty, radość 
(...). 



Fałszywe przekonania szkodzą.



Nieustanne Pomnażanie 
to sytuacja, w której robiąc jedną rzecz wspierasz 
inne i budujesz grunt pod działania w przyszłości, 
a czas działa na twoją korzyść.







Słowo klucz:
1 - sposób myślenia



“Jak to zrobić, by przyniosło 
dodatkowe korzyści?”



Fałszywe przekonanie: 
“rzeczy nie mają na siebie tak 
dużego wpływu”



Słowo klucz:
1 - sposób myślenia
2 - “połączenia”



Ludzie sami nie wymyślą…
- czym (jeszcze) się zajmujesz?
- jak możesz im pomóc?
- jak oni mogą Ci pomóc?
- gdzie masz to, co być może jest dla 

nich cenne



Co mnożyć?
1. pieniądze/zasoby



Co mnożyć?
1. pieniądze/zasoby
2. brand (zaufanie, dobre imię)



Co mnożyć?
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3. kontakty



Co mnożyć?
1. pieniądze/zasoby
2. brand (zaufanie, dobre imię)
3. kontakty
4. jakość pracy



Co mnożyć?
1. pieniądze/zasoby
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Co mnożyć?
1. pieniądze/zasoby
2. brand (zaufanie, dobre imię)
3. kontakty
4. jakość pracy
5. zasoby innych osób
6. entuzjazm/radość/wiarę



Co mnożyć?
1. pieniądze/zasoby
2. brand (zaufanie, dobre imię)
3. kontakty
4. jakość pracy
5. entuzjazm/radość/wiarę



JAK MNOŻYĆ?



1. pamiętaj o pomnożeniu

JAK MNOŻYĆ?



1. pamiętaj o pomnożeniu
2. cokolwiek robisz, niech to łączy inne tematy

JAK MNOŻYĆ?



Ale uwaga! 

Nie chodzi o egoizm, czerpanie dla 
siebie. Chodzi o pomnożenie “dla 
dobra”. O realizację przypowieści.



Pytanie 

relacje, zdrowie i finanse
czy chciałbyś zainwestować 

7 minut dziennie i 1,36 zł? 



AKADEMIA WŁAŚCIWY TOR

UNIKALNY Program Szkoleniowy przez Internet uczący w tych 
obszarach
- Finanse
- Relacje
- Zdrowie
- Duchowość (wartości chrześcijańskie)



Twórcy AWT



Twórcy AWT



Twórcy AWT

Ponad 300.000 sprzedanych egzemplarzy



Twórcy AWT



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

Wartość całkowita 497 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

Wartość całkowita 794 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

○ Szkolenia z zarządzania budżetem domowym wartość 297 PLN

Wartość całkowita 1091 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

○ Szkolenia z zarządzania budżetem domowym wartość 297 PLN

○ Szkolenia z networkingu wartość 497 PLN

Wartość całkowita 1588 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

○ Szkolenia z zarządzania budżetem domowym wartość 297 PLN

○ Szkolenia z networkingu wartość 497 PLN

○ Szkolenia z pozyskiwania funduszy wartość 497 PLN

Wartość całkowita 2085 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

○ Szkolenia z zarządzania budżetem domowym wartość 297 PLN

○ Szkolenia z networkingu wartość 497 PLN

○ Szkolenia z pozyskiwania funduszy wartość 497 PLN

○ Szkolenia z prowadzenia projektów na dużą skalę wartość 497 PLN

Wartość całkowita 2582 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

○ Szkolenia z zarządzania budżetem domowym wartość 297 PLN

○ Szkolenia z networkingu wartość 497 PLN

○ Szkolenia z pozyskiwania funduszy wartość 497 PLN

○ Szkolenia z prowadzenia projektów na dużą skalę wartość 497 PLN

○ Szkolenia z zarządzania czasem wartość 297 PLN

Wartość całkowita 2879 PLN

AWT Premium Edition



○ Jak odnaleźć swoje miejsce w życiu, misje i przeznaczenie na fundamencie 
chrześcijańskim         0 PLN

○ Szkolenia z finansów osobistych i firmowych wartość 497 PLN

○ Szkolenia z relacji w małżeństwie, “Jak wygrać małżeństwo”wartość 297 PLN

○ Szkolenia z zarządzania budżetem domowym wartość 297 PLN

○ Szkolenia z networkingu wartość 497 PLN

○ Szkolenia z pozyskiwania funduszy wartość 497 PLN

○ Szkolenia z prowadzenia projektów na dużą skalę wartość 497 PLN

○ Szkolenia z zarządzania czasem wartość 297 PLN

○ Szkolenia zdrowego odżywiania i leczenia dietą wartość 497 PLN
○ GRUPA WSPARCIA na FB

Wartość całkowita 3376 PLN

AWT Premium Edition



Propozycja 

1997
990

497 PLN
to tylko 1.36zł dziennie

wlasciwytor.pl/rok



Opinie





Nie znajduje odpowiednich słów żeby podziękować - już na pierwszym webinarze Andrzej pokazałeś 
mi, że nowy dzień to nowe możliwości (z resztą od razu to napisałam na czacie, byłam zdumiona)

Przerobiłam sporo lekcji, bo byłam strasznie ciekawa tematów, mam sporo do zrealizowania - ale nie 
zrobię wszystkiego od razu z wieloma tematami w domu m.in finansowymi jest trochę więcej pracy - ale 
krok po kroku.

Kolejna ważna lekcja z organizacji czasu była niesamowita - nagle wieczorem okazało się, że można 
jeszcze usiąść spokojnie i odpocząć. i wszystko co chciałam zrobiłam z Bożą pomocą - sama nie 
wierzę, że to się zadziało.

Dziękuję za pokazanie Właściwego Toru

Monika



Zapraszamy do nowej grupy AWT
w poniedziałek spotkanie 
organizacyjne

http://lp.wlasciwytor.pl/webinarcena/

http://lp.wlasciwytor.pl/webinarcena/


Dziękuję! 

Do zobaczenia na następnym 
spotkaniu!

Niech w waszym życiu dzieją się 
dobre rzeczy!


