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Karta ćwiczeń

JAK ROZPOCZĄĆ ZMIANY W ŻYCIU?



01 OKREŚL SIEBIE
Więc podjąłaś/eś decyzję o tym, że zostaniesz fotografem, że ten

moment zaczyna duże zmiany w Twoim życiu.
Fotografia to nie tylko pstrykanie zdjęć. To sposób patrzenia na świat,

postrzegania ludzi i rzeczy, to wielka wartość.
Fotografia to sposób na życie. 

Niestety - i wiem to z własnego doświadczenia - często wiemy, że
chcemy zacząć fotografować, ale podświadomie boimy podjąć się tą

decyzję. Ten efekt spotyka nas w wielu przypadkach w życiu.
Budujemy wyimaginowany wewnętrzny lęk, który oddala nas od

realizacji swoje założenia.

Czas to zmienić!
W tym zeszycie  ćwiczeń będę Cię

prosił o ich wykonywanie, aby miał on
sens i pozwolił Ci określić siebie



WYPISZ WSZYSTKO W
CZYM JESTEŚ

DOBRA/Y I CO LUBISZ
ROBIĆ

Ć W I C Z E N I E  0 1

Tylko tak naprawdę

wszystko,

Jeśli dobrze gotujesz

napisz to, jeśli potrafisz

prowadzić rozmowy

napisz to, jeśli świetnie

jeździsz na rowerze

napisz to.
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Cel tego ćwiczenia był prosty, chciałem abyś okreśił/a swoje
zainteresowania i mogła/mógł dopasować je do tego co

możesz fotografować. 
Wydawało by się, że można wszystko i nic. Lepiej jednak

poznać siebie, aby się nie zrazić i nie wypalić.
Zsumuj swoje odpowiedzi i dopasuj do kategorii.

Oczywiście kategorie są tylko przykładowe i możesz
stworzyć dowolne przeglądając swoje zainteresowania i

rzeczy w których czujesz się najlepiej.

Kategoria w której odnotujesz największy procent wyników, powinna być głównym
zainteresowaniem Twoich fotograficznych podbojów.

Dlaczego? Dlatego, że rezonujesz z tym naturalnie i będziesz czuć się jak ryba w
wodzie. 

Ćwiczenie może banalne, ale bardzo często sami nie potrafimy się odnaleźć i błądząc w
myślach nie wiemy, którą z dróg wybrać.

 
OCZYWIŚCIE JEŚLI DOSKONALE WIESZ NA CO JESTEŚ NASTAWIONY POMIŃ TO

ĆWICZENIE.



KEEP IT SIMPLE STUPID
Proszę, tylko nie tłumacz tego dosłownie :)

Metoda KISS polega na maksymalnym upraszczaniu swojej drogi, kiedy się za coś
zabieramy. Jako ludzie bardzo często mamy tendencje do utrudniania sobie drogi i

wymyślania koła na nowo. 
Często czujemy, że nie możemy czegoś zacząć robić, ponieważ brak nam wiedzy,

przygtowania, obycia, sprzętu... brzmi znajomo?
To tylko nasze wymówki, które prowadzą nas do prokrastynacji i odkładania realizacji

swoich planów na później. Trzeba z tym skończyć i zacząć działać według metody KISS i
upraszczać. Dzięki czemu zaczniemy działać już. GO!

 
 
 

ĆWICZENIE 02
Wypisz wszystkie rzeczy, które posiadasz aby zacząć.

Brak Ci aparatu? Masz telefon, Nie masz wiedzy? Wskakuj na YT.
Ale najważniejsze zacznij działać już teraz.

Praktyka czyni mistrza.
 
 

Jako ostatnie wytycz pierwsze cele fotograficzne. Tylko proszę zrób to mądrze. Niech to
będą cele, które są policzalne.

 
Określ cel w czasie - to bardzo ważne.

 
np. Do piątego kwietnia wykonałam/em cztery sesji do portfolio,

dzięki którym zbuduje swój warsztat.
 

Na dziś to tyle, zacznij, spróbuj, szukaj, działaj, nie bój się tego.
NIECH ŚWIATŁO BĘDZIE Z TOBĄ.

02 KISS


