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Spotkanie z autorką

Dlaczego z Beatą Jurasz powinno się wytyczyć drogę do celu i dlaczego 
właśnie ona jest odpowiednim ekspertem w tej dziedzinie?

Kilka faktów o Beacie.

Beata bardzo wcześnie zrozumiała, że wielkie i małe życiowe sukcesy 
nie przychodzą z dnia na dzień i są najczęściej wynikiem konsekwencji 
i dobrze zaplanowanej i przemyślanej strategii.

Właśnie ona jest jedną z nielicznych osób w Polsce, prawdopodobnie na 
świecie, gdzie pierwszy cel w życiu znany jest do dziś. Zaraz po urodze-
niu Beata postawiła sobie za cel, by rosnąć. To dość oczywiste, że każde 
dziecko rośnie i staje się większe, niż było. Beata nie chciała jednak na 
tym poprzestać i wykonała to zadanie konsekwentnie i szybciej niż jej 
koleżanki i koledzy z klasy. Do dziś Beata jest jedną z wyższych kobiet 
wśród dorosłych, emanuje dużym bezpieczeństwem poprzez swoje wy-
kształcenie, wiedzę i doświadczenie. Wracając do dzieciństwa, tak więc 
od samego początku było jasne, że Beata ma zdolność rozwoju, jest bar-
dzo konsekwentna i niezawodna w planowaniu.
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Beata Jurasz  Od snu do celu 

W kolejnym kroku skupiła się na swoich mocnych stronach, umiejętno-
ściach i cechach i jak przystało na młodą kobietę o ponadprzeciętnym 
wzroście i z wielką pasją grała w siatkówkę. Zawsze grała w taki sposób, 
aby silna struktura zespołu łączyła się z sukcesami i zabawą nawet dla 
tych, którzy byli na skraju pola. Już wtedy wiedziała, że ci są szczęśliwi 
u celu, którzy docenią drogę, są gotowi na wspólną naukę płynącą z do-
świadczenia.

Beata postawiła sobie za cel zapewnienie i zadbanie o jak najlepszą edu-
kację i wykształcenie, jakie tylko było możliwe. Aby osiągnąć ten cel, mu-
siała opuścić gniazdo i miasto rodzinne, a jej celem stała się Warszawa, 
która do dziś jest jej drugim domem. Nie szczędziła wysiłków, by zdobyć 
miejsce na uczelni, które zagwarantuje jej niespotykane i innowacyjne 
wykształcenie. Intensywnie i konsekwentnie uczyła się, by zostać jedną 
z pierwszych psychopedagogów kreatywności w całej Polsce. Ponadto jej 
dar planowania pozwolił jej spędzić trochę czasu jako studentka w USA, 
czego wynikiem jest jej otwartość na świat, poszerzenie horyzontu i in-
nowacyjne spojrzenie. Następnie podjęła kolejne studia i kursy. Jej nie-
spotykane wykształcenie i wiedza o kreatywności uczyniła ją ekspertem 
na dynamicznie rozwijającym się rynku. Beata dysponowała narzędziami 
i technikami, o których mało kto wtedy wiedział, nigdy nie myślał, co jest 
z tym możliwe do osiągnięcia.

Ponieważ dzieci najlepiej potrafią tworzyć bogactwo pomysłów i są otwar-
te na kreatywność, Beata spędziła pierwsze lata na swojej zawodowej 
ścieżce jako ekspert, pracując w międzynarodowym środowisku, szkołach 
i przedszkolach. Wielu małych „klientów” z tamtych czasów, na podstawie 
oryginalnych pomysłów i radości z eksperymentowania profituje z tego 
dziś jako osoba dorosła. Właśnie oni są dobrze wykształconymi ludźmi, 
którzy myślą nieszablonowo, rozwijają się dalej, patrzą w przyszłość, ro-
bią wszystko, co dla nich najlepsze.
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W kolejnym kroku Beata zastosowała swoją wiedzę ekspercką w zakresie 
gospodarki wolnorynkowej. Pracowała w jej ukochanym mieście w War-
szawie przez wiele lat w międzynarodowym gronie przy wielu projektach, 
które przy jej pomocy zakończyły się sukcesem.

Już wtedy wiele międzynarodowych firm świadomie wprowadziło kre-
atywne procesy w swojej działalności. To pozwoliło jej zdobyć zarówno 
sukces, jak i doświadczenie w tej ważnej dziedzinie.

Beata konsekwentnie i nieustanie dążyła do celu, który postawiła sobie 
wiele lat wcześniej, do właśnie tego celu z dzieciństwa. Beata rosła dalej. 
Przez lata zdobywała wiedzę, doświadczenie i spełniała konsekwentnie 
swoje marzenia. O nich opowie może innym razem.

Dzięki sile rozwoju i mentalnego wzrostu i uzupełniającego jej wiedzę 
wykształceniu jako Life & Business Coach mogła dotrzeć także do tych, 
którzy potrzebowali jej pomocy nie tylko w biznesie, ale także w spra-
wach prywatnych.

Beata jest teraz proszona jako trenerka i coach o wsparcie w całej Eu-
ropie. Przemawia na kongresach międzynarodowych i jest ekspertem 
i wsparciem dla tych w Polsce i poza granicami kraju.

Ważnym kamieniem milowym na jej drodze jest jej pierwsza napisana 
książka pt. „Uwolnij ptaka”. Książka, która w krótkim czasie została na-
grodzona i doceniona przez wielu czytelników i jest teraz wsparciem 
i motywacją nie tylko dla kobiet na całym świecie. Ekspercka wiedza 
zawsze ugruntowana opiniami Beaty, od lat jest ciepło przyjmowana 
w wielu publikacjach i formatach telewizyjnych. Dlatego jest regularnie 
zapraszana do dzielenia się swoją wiedzą jako współautorka w książ-
kach innych ekspertów.

     Spotkanie z autorką   
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Beata Jurasz  Od snu do celu 

W latach sukcesów opracowała i rozwinęła techniki coachingowe, które 
pomagają osiągać cele. Beata przekazuje swoją wiedzę, umiejętności 
i zdolności swoim międzynarodowym klientom i pomaga osiągnąć im 
swoje cele. Cele jej klientów są bardzo różne. Niektórzy chcą ogólnych 
ulepszeń finansowych, inni chcą mieć dom lub jacht, inni chcą spotkać 
partnera i stworzyć rodzinę, rozwinąć biznes, czy napisać książkę. Często 
są to także drastyczne wydarzenia życiowe lub przejście do nowej fazy 
życia, które wymagają reorientacji. Doskonałe techniki Beaty pozwalają 
jej klientom wyznaczać priorytety, co ułatwia osiąganie ich celów. Przez 
wspólnie opracowany plan działania, klienci mogą się swobodnie rozwi-
jać i dzięki temu biorą życie w swoje ręce. Dzięki tym technikom rodzaj 
celu nie jest decydujący. Klient zawsze osiąga to, co dla niego ważne 
i właściwe. Swój cel.

Dla Beaty bardzo ważne jest, aby jej sztandarowa praca, którą jest np. 
ToDobryPlan90 była dostępna dla każdego, nawet dla tych, którzy z róż-
nych powodów nie mogą z nią pracować osobiście nad własnym celem. 
Tam zebrała swoją wiedzę i techniki, dzięki którym jej międzynarodowi 
klienci pracują i skutecznie osiągają swoje cele. Wyznaczanie celów ma 
sens, dlatego możesz podjąć jeden z pierwszych kroków do szczęśliwe-
go życia.

Zapraszam Cię do pięknego świata realizacji celów i marzeń.

Beata



„Gwiazdy są 
po to, żeby 
nam pokazać, 
jak daleko 
mogą dotrzeć 
pragnienia”.  
– autor nieznany


