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Keep Calm and
Dream On

Madama

Nowy rok budzi w każdym nadzieje na lepsze 
jutro. Podczas tego magicznego okresu marzymy 
o wielu rzeczach, obiecując sobie ich realizację.
Jednak tylko nielicznym udaje się spełnić swoje
marzenia. Co możesz zrobić, aby tym razem było
inaczej? To proste – nie gadaj tyle, tylko działaj.
Nadaj swoim marzeniom realistyczny kształt
i zaplanuj nowy rok z Minimal Plannerem 2022.



List od Madamy
Witaj serdecznie. Z tej strony Klaudia Kuhn, autorka Mi-
nimal Plannera i twórczyni Madamy. Oddaje w twe ręce 
przewodnik planowania, który stworzyłam specjalnie 
dla Ciebie – poszukiwaczki swojej drogi i wewnętrznego 
szczęścia. Nieważne, w jakim punkcie życia teraz jesteś, 
czy masz wielkie cele do zrealizowania, czy może poszu-
kujesz trochę spokoju – wierzę, że znajdziesz w nim po-
mocną dłoń w kreowaniu swojego wymarzonego życia. 
Stworzyłam go, aby było Ci lżej i radośniej przejść przez 
nową Mapę celów i wykorzystać Minimal Planner najle-
piej dla Ciebie. 

Chodź Mapa celów to zaledwie kilka stron ćwiczeń i list, 
czasami może się zdarzyć, że nie będziesz wiedziała co 
z nimi zrobić. Wychodząc z codziennej rutyny, myśli, za-
kurzonych przekonań czy oczekiwań innych ludzi może-
my czuć się trochę samotnie i dziwnie. Dlatego tu jestem 
– by dodać Ci otuchy. Uzupełniłam przykładowo każdy
arkusz plannera, abyś mogła nabrać odwagi w jego wy-
pełnieniu. Dodałam też trochę tipów i inspiracji, które
uprzyjemnią Ci planowanie. Wierzę, że rozwój to nie
ulepszanie siebie, ale powrót do siebie. Sześć lat temu,
tworząc plannery madamy, miałam tą właśnie intencje.



Każdy człowiek został wyposażony w  super moce, które 
może dać innym. Kilka moich darów chcę dziś ofiarować To-
bie. Miałam bardzo odważnego i przebojowego tatę, który 
zaraził mnie pasją i lekkością twórczego działania. Spełniłam 
wiele ważnych dla mnie marzeń i tych materialnych jak wła-
sna firma, piękne biuro, cudowne mieszkanie czy też tych 
ważniejszych jak dobre relacje, miłość, wewnętrzne szczęście 
i spójność. Wielu ludzi przychodzi do mnie, jak potrzebuje 
motywacji i iskry przy rozpoczynaniu nowego etapu w życiu. 
Dlatego postanowiłam być takim aniołem zmiany. 

W  młodości szóstki miałam tylko z  plastyki, więc szybko 
zrozumiałam, że moją rolą tutaj na ziemi jest upiększanie 
świata. Skończyłam artystyczne studia. Zajmowałam się pro-
jektowaniem wnętrz, mebli i  grafiki. Całe to doświadcze-
nie i wrażliwość na piękno wkładam teraz w projektowanie 
wszystkich plannerów Madamy. 

I ostatni dar – głód prawdy. Odkąd pamiętam, czułam, że 
jestem czymś więcej niż rolą w  systemie i nie poprzestanę 
swoich poszukiwań, dopóty nie zaznam spełnienia. Tego 
wewnętrznego poczucia, że czuje się u siebie i ze sobą, jak 
w przytulnym domu. 



POWODZENIA! :)

Klaudia Kuhn

I  tak pewnie będzie do końca życia ;), bo nie jesteśmy bu-
dowlą z betonu tylko żywymi, pulsującymi istotami w zmie-
niającym się świecie. Od najmłodszych lat wiodę zatem dro-
gę poszukiwaczki siebie. Kierowana intuicją przeczytałam 
setki książek, przeszłam przeróżne terapie indywidualne, 
grupowe, coaching. Praktykuję medytację, jogę, afirmacje 
i wszystko, co składa się na mój osobisty, hybrydowy kom-
pres dla serca, umysłu i duszy. Stąd zawsze w Madamie de-
likatnie przemycam wiedzę i  ćwiczenia, które pomogły mi 
w odkrywaniu szczęścia. Życie nie raz dało mi popalić, Tobie 
zapewne też, ale wierzę, że każdy nowy początek – wybrany 
przez nas czy przez okoliczności – może być szansą  do głęb-
szego zaprzyjaźnienia się ze sobą :).

Minimal Planner i  przewodnik po nim, jest właśnie taką 
piękną iskrą dla Ciebie. Mam nadzieję, że pomoże Ci odkryć 
i doświadczyć rzeczy, które sobie wymarzyłaś. I pamiętaj ko-
chana – jesteś i to wystarczy.



Manifest Madamy

01
Marz, planuj, spełniaj!

02
Nie czekaj

Dowiedz się, czego pragniesz 
i potrzebujesz. Stwórz mądry plan

 i działaj w swoim tempie.

Nie czekaj na idealny moment. 
Marzenia się nie spełniają. 

Marzenia się spełnia. 

03 04
Twórz swoje Złoty środek

Twórz życie, z którym czujesz się 
dobrze wewnętrznie, a nie które 

wygląda dobrze na zewnątrz.

Nie planuj 100% swojego czasu. 
Odkryj złoty środek pomiędzy 
działaniem a byciem tu i teraz.

05 06
Zaakceptuj lęk Priorytety

Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij 
mimo to. Niech Twój lęk wyjdzie 

z ciemności, abyś miała to już za sobą. 
Szanuj swój czas.

Naucz się wyznaczać priorytety. 
Zrób miejsce w swoim życiu na 

sprawy, które mają dla Ciebie naj-
większą wartość.



– ADAM SZUSTAK –

„OPŁACZ TO, WYKRZYCZ TO, A PÓŹNIEJ 

WEŹ SIĘ W GARŚĆ, STAŃ NA NOGI I ZACZNIJ ŻYĆ.

MOŻESZ ŻYĆ TAK SZCZĘŚLIWIE, ŻE GŁOWA MAŁA".

23
WSTĘP



- E dwa r d S t a c h u r a  -

„SZCZĘŚCIEM SIĘ JEST”.

Mapa celów
WSTĘP

Wszyscy mamy marzenia i  cele, do których dążymy w  swoim 

życiu. Żeby je osiągnąć, potrzebujemy je wypisać oraz regular-

nie przeglądać. W mapie celów znajdziesz niezwykle skuteczne 

ćwiczenia, które pomogą również Tobie spełnić upragnione ma-

rzenia. Jak mawiała Lisa Nichols „Jesteś projektantem swojego 

przeznaczenia. Jesteś jego autorem. Sam piszesz historię. Pióro 

tkwi w Twoim ręku, a wynik zależy od tego, co wybierzesz”. Jed-

nym z ważniejszych czynników (jak wynika z badań przeprowa-

dzonych w Dominican University of California) było zapisanie 

celów na papierze. Śmiało więc zapisuj swój Minimal Planner. 

Jeśli nie teraz, to kiedy?

Korzyści z wypełnienia mapy celów:

✔ Zmotywujesz się do działania.

✔ Lepiej zorganizujesz swój cenny czas.

✔ Dowiesz się, jak dekorować planner.

✔ Maksymalnie wykorzystasz Minimal Planner.

✔ Dowiesz się, jak stawiać cele, które zrealizujesz.

✔ Dowiesz się, jak stawiać cele w zgodzie ze sobą.

✔ Uwolnisz swój potencjał.



WSTĘP

Mapa c elów
Twoje wymarzone życie – cokolwiek to dla Ciebie znaczy – jest 

życiem, które kochasz, jest świadomie zaprojektowane przez 

Ciebie i dla Ciebie.  Nie chodzi o fantazjowanie czy prowadzenie 

„idealnego” życia – i zdecydowanie nie chodzi o życie kogoś inne-

go.  Chodzi o Twój wzrost i rozkwit.  Chodzi o powrót do siebie, 

a nie stawanie się kimś innym. Chodzi o postęp, a nie o perfekcję.  

Przede wszystkim chodzi o połączenie ze swoim unikalnym po-

tencjałem i poświęcenie czasu na wyobrażenie sobie, jak chcesz 

się czuć w przyszłości, jak chcesz, aby Twoja przyszłość wygląda-

ła i była dla Ciebie i Twoich bliskich. A następnie podejmowanie 

kroków w celu urzeczywistnienia tych wyobrażeń.  

Mapa celów jest pierwszym krokiem do stworzenia wymarzone-

go życia. Kiedy patrzysz na marzenie jako część swojego życia, 

otwierasz się na nowe możliwości, nowe połączenia i nowe spo-

soby postrzegania świata. Twoje marzenia mogą być duże lub 

małe. Może minąć kilka lat, a może nawet tylko kilka dni. To 

nie ma znaczenia . Ważne jest stworzenie przestrzeni dla ma-

rzeń i uwolnienie się od wszelkich ograniczeń lub negatywnych 

przekonań, które mogą Cię powstrzymywać.  To jest Twój czas, 

aby po prostu marzyć. Żadne marzenie nie jest ani za duże, ani 

za małe. To Twoje życie i jesteś w nim główną bohaterką. Miłej 

podróży!  
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KROK PIERWSZY

Pods umowan i e
Gratuluję! Właśnie robisz pierwszy krok, aby spełnić swoje 

marzenia. W tej części przygotujesz grunt do wyznaczania no-

worocznych celów. Zorganizuj sobie wolny czas na rytuał za-

mknięcia roku. Wycisz się, zapal świeczki, pomedytuj lub zrób 

cokolwiek, co sprawi, że skupisz całą swoją energię i uwagę na 

sobie. 

Korzyści z tego ćwiczenia:

✔ Oczyścisz umysł i uporządkujesz myśli.

✔ Docenisz swoje sukcesy.

✔ Zrobisz mentalne porządki.

✔ Zobaczysz w jakim miejscu jesteś teraz.

✔ Zdecydujesz, o jakie strefy w życiu chcesz zadbać.

- A f i rma c j a  Mad amy -

„ODPUSZCZAM SOBIE I  CZUJĘ SIĘ LŻEJ”.



KROK PIERWSZY

Pods umowan i e
Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od planu. Zanim jednak 

przystąpisz do planowania swojego wspaniałego roku, proponu-

jemy Ci podsumowanie poprzedniego. Potraktuj to jako rytu-

ał oczyszczający. Jeśli utknęliśmy w przeszłości, jeśli nasze serca 

pozostają zamknięte na klucz goryczy, urazów lub żalu, to nie 

jesteśmy w stanie świecić naszym unikatowym blaskiem. Upora-

nie się z ciążącym plecakiem przeszłości jest furtką do nowego 

życia. Jest tym, co pomaga nam stworzyć solidny fundament, na 

którym możemy zbudować inspirującą przyszłość. Nie zbudu-

jemy nowego wspaniałego życia na przeszłości pełnej zaniedba-

nych projektów, nieudanych związków, niedotrzymanych umów 

i nierozwiązanych spraw. Zrób listę niedokończonych projektów 

i zadań, nawyków a także związków, które wiążą Cię z przeszło-

ścią i przeszkadzają w pełnym wyrażaniu siebie. Wszystko, co jest 

już przeterminowane i sprawia, że czujesz się źle. Ustal, co chcesz 

zrobić, by zamknąć każdą z zaległych spraw. Świadomie poże-

gnaj się z tym, co już z Tobą nie rezonuje. Zrzuć z siebie ciężar 

wyrzutów sumienia, żalu i perfekcjonizmu. Następnie wyobraź 

sobie, jak dobrze Ci będzie, gdy z  czystym kontem, wejdziesz 

w nowy rok. Kiedy czujemy się zadowoleni z tego, kim jesteśmy, 

emanujemy nieodpartą magnetyczną energią, która przyciąga do 

nas wszystko, czego pragniemy. Nowy rok – nowa Ty!





Przyklad˜

że spokój i szczęście jest we mnie i to ja sama tworzę i re-
guluję ten stan z zewnątrz przez moje wnętrze.

własne mieszkanie, akceptacja, spokój, otwartość na relacje.

planowaniu, działaniu, szukaniu, otwartości, odwadze, 
afirmacjom, wizualizacji, pracy ze sobą i nad sobą. 

nauczyłam się wytrzymywać niewygody, które 
towarzyszą przy zmianie na lepsze.

Zacznij wszystko od nowa. Przyroda postępuje tak co roku.

partner, córka, rodzice, przyjaciele.

poranna i wieczorna medytacja lub afirmacje

zdrowie, córkę, nowe przyjaźnie, miłość, spokój.

jeszcze większej swobody i ekspresji, dbania o siebie.

Rok 2020 nauczył mnie...

To marzenie udało mi się spełnić dzięki...

Największe marzenie, spełnione w roku 2020, to…

Czuję dumę, ponieważ…

Wspominając ostatni rok, najbardziej dziękuję za…

Cytat, który najbardziej mnie zainspirował, to...

W tym roku chcę…

Osoby, z którymi najprzyjemniej spędzało mi się czas, to…

Moje najbardziej skuteczne i przyjemne nawyki to…



„NIGDY 
NIE DAJ SOBIE WMÓWIĆ, 
ŻE NIE MOŻESZ 
CZEGOŚ ZROBIĆ.
JEŚLI MASZ MARZENIE, 
MUSISZ JE CHRONIĆ. 
LUDZIE NIE 
POTRAFIĄ SAMI CZEGOŚ 
ZROBIĆ, WIĘC MÓWIĄ, 
ŻE TY TEŻ NIE MOŻESZ. 
JEŚLI CZEGOŚ CHCESZ, TO 

ZDOBĄDŹ TO!” 
Will Smith



Przyklad˜

MAPA CELÓW MINIMAL PLANNER

K R O K  P I E R W S Z Y

Czy zauważyłaś, że czasami jesteśmy tak pochłonięte działaniem 

w jednej sferze swojego życia, że zupełnie zapominamy o pozosta-

łych? Wtedy nasze życie może wydawać się trudne, możemy być 

nieszczęśliwe. Wydaje nam się, że jesteśmy pogrążone w chaosie. 

Jak wyciągnąć się z tego wiru? Dzisiaj chwyć za długopis, zatrzymaj 

się na chwilę i na nowo określ kierunek działania. Sprawdź stan 

swojego życiowego konta. Spójrz na swoje życie z lotu ptaka i na 

tyle, w jakim stopniu to obiektywnie możliwe, sprawdź swój po-

ziom zadowolenia z poszczególnych jego części. Do dzieła! Pozwól 

sobie na szczerość.

TU I  TERAZ

P R AC A

R E L A K S

JA

Z D R OW I E

R E L AC J E

D O M



Przyklad˜

Ja - więcej czasu dla siebie, więcej mojego życia w życiu. Finanse – sku-

teczniejsze planowanie finansów, większe zarobki, nauka. Relacje – równo-

waga, czas na relacje. Dom. 

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

53 7 964 8 1 0

53 7 964 8 1 0

53 7 964 8 1 0

53 7 964 8 1 0

53 7 964 8 1 0

53 7 964 8 1 0

Finanse, praca, rozwój zawodowy

Ja, rozwój, kreatywność, duchowość, nauka, hobby

Przyjemności, relaks, odpoczynek, czas dla mnie

Relacje, ludzie, rodzina, miłość, dzieci, przyjaciele

Zdrowie, ciało, samopoczucie, sport, jedzenie, uroda

Otoczenie, dom, rzeczy materialne, moje miejsce

J A K I M I  S F E R A M I  W   Ż Y C I U  C H C E S Z  S I Ę  T E R A Z  Z A J Ą Ć ?
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KROK DRUGI

Warto ś c i

- A f i rma c j a  Mad amy -

„JESTEM STWORZONA DO MIŁOŚCI”.

Czy wiesz, co jest dla Ciebie ważne w życiu? Wszystkie Twoje 

decyzje, które podejmujesz, są napędzane tym, co ma dla Ciebie 

wartość. Twoje wartości motywują Cię i wyznaczają drogę speł-

nionego życia. Są siłami, które kierują Twoim życiem. Są funda-

mentami, na których budujesz. To, co cenisz, jest odzwierciedle-

niem tego, kim jesteś. Wartości, które wybierzesz, będą filtrem 

do codziennego ustalania priorytetów. Pomogą Ci w  natłoku 

spraw skupić się na tym, na czym Ci naprawdę zależy. 

Korzyści z tego ćwiczenia:

✔ Odkryjesz co jest dla Ciebie ważne.

✔ Bardziej poznasz siebie.

✔ Określisz swoje wartości.



KROK DRUGI

Warto ś c i
Chcesz przeżywać swoje życie z poczuciem sensu i  satysfakcji? 

Czuć wewnętrzną spójność? Właśnie takie marzenia – budowa-

ne na Twoich wartościach – Ci to zapewnią. 

Jak trafnie określić swoje wartości? Zadaj sobie kilka pytań. 

• Co cenisz w innych ludziach?

• Kogo szanujesz i za co?

• Co Cię wzrusza i porusza Twoje serce?

• Czego nigdy nie zaakceptujesz i nie tolerujesz?

• Na co zawsze znajdziesz czas, choćby nie wiadomo co?

• W  jakie sfery życia ostatnio inwestowałaś najwięcej czasu,

energii, pieniędzy i dało Ci to satysfakcję?

• W jakie rzeczy zainwestowałaś swój czas, energię, pieniądze

i uważasz to za stratę?

• Czy zrobiłaś kiedyś coś szalonego w życiu, i byłaś potem z tego

powodu zadowolona i bogatsza wewnętrznie?





Przyklad˜

NIEZALEŻNOŚĆ / ROZWÓJ OSOBISTY / AKCEPTACJA 

WYKSZTAŁCENIE / ZAUFANIE / WOLNOŚĆ / WIARA  

MĄDROŚĆ / KREATYWNOŚĆ / ZDROWIE / WYGODA  

MIŁOŚĆ / MARZENIA / INTYMNOŚĆ / DOBRO / ZABAWA  

HUMOR / BEZPIECZEŃSTWO / FILANTROPIA / SZCZEROŚĆ  

PRAWDA / SPOKÓJ / ENERGIA / KOMFORT / UCZYNNOŚĆ 

WDZIĘCZNOŚĆ / PIĘKNO / SATYSFAKCJA / WSPARCIE 

RADOŚĆ / PEWNOŚĆ / WRAŻLIWOŚĆ / SPRAWIEDLIWOŚĆ 

LOJALNOŚĆ / HARMONIA / DOSTATEK / OBFITOŚĆ / BALANS 

RODZINA / BOGACTWO / DUMA / INTUICJA / SUKCES 

PRZYGODA / MOTYWACJA / PERFEKCJONIZM / RYZYKO 

PASJA / NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA / WYZWANIA 

SZCZĘŚCIE / ELASTYCZNOŚĆ / WIEDZA / TOLERANCJA 

CZYSTE SUMIENIE / PRACOWITOŚĆ / AUTENTYCZNOŚĆ 

WIERNOŚĆ / RELAKS / ZAANGAŻOWANIE / PRZYJAŹŃ 

SERDECZNOŚĆ / RODZICIELSTWO / NATURA 

PRZYJEMNOŚĆ /  ZMYSŁOWOŚĆ /  PODRÓŻE  /  DETERMINACJA  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JAKIE WARTOŚCI CENISZ TERAZ NAJBARDZIEJ?

Przyklad˜

Miłość

Spokój

Spełnienie

Akceptacja

Dostatek i obfitość

Rodzina
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KROK TRZECI

Szczęście
Choć wykonano wiele badań na temat tego, co daje nam praw-

dziwe szczęście, nie ma jednej recepty na jego osiągnięcie. Tylko 

Ty masz w sercu swoją definicję szczęścia. Jeśli chcesz wyzwolić 

prawdziwe zaangażowanie w tworzenie i przeżywanie wymarzo-

nego życia, kolejnym zadaniem jest wypełnienie listy i  określenie, 

co czyni Cię szczęśliwą. To Twoja odpowiedzialność wiedzieć, co 

sprawia, że kwitniesz, i też Twoją odpowiedzialnością jest sobie 

to dawać i brać to od życia i  innych ludzi. Jeśli wykonałaś już 

ćwiczenia z poprzednich kroków i oczyściłaś się z niepotrzeb-

nego Ci bagażu starych celów, zadań i emocji – czas na nowe. 

Marzeń pełnych uczuć będziemy szukać w naszych sercach. 

Często się słyszy „słuchaj swojego serca, a nie głowy”. Co to może 

oznaczać dla naszych marzeń? Otóż to, że głowa i serce pomaga-

ją nam świadomie kreować naszą mapę bardziej satysfakcjonują-

cego życia. Otwarte serce to przyzwolenie sobie na odczuwanie 

całego spektrum uczuć i emocji, jakie może odczuwać człowiek. 

Korzyści z tego ćwiczenia:

✔ Określisz to, co Cię uszczęśliwia.



KROK TRZECI

Szczęście
Ale czy można sobie zaplanować przyjemne stany emocjonalne? 

Jak najbardziej! Świadomość tego, jak naprawdę pragniemy się 

czuć, to najpotężniejsza wiedza, jaką możemy posiąść.

Wywoływanie tych uczuć to najbardziej kreatywna rzecz, jaką 

możesz zrobić ze swoim życiem. Klasyczne metody planowa-

nia skupiają się na zewnętrznych wynikach i osiągnięciach. Te 

cele możemy nazywać celami z głowy. Jeśli ich nie zrealizujemy, 

często uważamy to za porażkę. Prawda jest taka, że nie dążymy 

do samego celu, ale do uczuć, które czujemy, gdy spełniamy lub 

spełnimy marzenie. 

I tu serce będzie nam służyć jako nasz mądry kompas. Gdy jasno 

określisz, co pragniesz czuć w nowym roku, samo spełnianie ma-

rzeń stanie się bardziej satysfakcjonujące. Możesz nie zrealizo-

wać niektórych konkretnych celów, ale może zrealizujesz inne, 

które też sprawią, że poczujesz się tak, jak chcesz. I  to już nie 

brzmi jak porażka, prawda?

Teraz skup się na swoich upragnionych uczuciach. Połóż rękę na 

sercu i zapytaj się, jak chcesz się czuć w 2022 roku. Jakich emocji 

pragniesz doświadczać? Czy nowy rok ma być pełen pasji i eks-

cytacji, czy może pełen spokoju i równowagi?  





Przyklad˜

MAPA CELÓW MINIMAL PLANNER

K R O K  T R Z E C I

Jeśli wykonałaś już ćwiczenia z poprzednich kroków i oczyściłaś się 

z niepotrzebnego Ci bagażu starych celów, zadań i emocji – czas na 

nowe. Klasyczne metody planowania skupiają się na zewnętrznych 

wynikach i osiągnięciach. Te cele możemy nazywać celami z głowy. 

Jeśli ich nie zrealizujemy, często uważamy to za porażkę. Prawda 

jest taka, że nie dążymy do celu samego w sobie, ale do uczuć, które 

odczuwamy, gdy spełniamy lub spełnimy marzenie. 

I choć wykonano wiele badań na temat tego, co daje nam praw-

dziwe szczęście, nie ma jednej recepty na jego osiągnięcie. Tylko 

Ty masz w  sercu swoją definicję szczęścia. Jeśli chcesz wyzwolić 

prawdziwe zaangażowanie w  tworzenie i  przeżywanie wymarzo-

nego życia, kolejnym zadaniem jest wypełnienie listy i  określenie, 

co czyni Cię szczęśliwą. To Twoja odpowiedzialność wiedzieć, co 

sprawia, że kwitniesz, i też Twoją odpowiedzialnością jest sobie to 

dawać i brać to od życia i innych ludzi. 

SZCZĘŚCIE



Przyklad˜

Co mnie uszczęśliwia
Miłość, czułość, przytulanie i bliskość
Wykonane zadania.
Spacery i kontakt z naturą.
Kąpiele w wannie przy świecach.
Spotkania z przyjaciółkami.
Projektowanie.
Szukanie inspiracji.
Mój uporządkowany dom.
Wycieczki z Polą.
Wspólne cele z bliskimi.
Pyszny, domowy obiad.
Muzyka klasyczna.
Aromaty, olejki, zapachy.
Sukienki.
Robienie prezentów.
Kwiaty.
Spełnienie w pracy.
Poczucie ciała po ćwiczeniach.
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KROK CZWARTY

Cele

- A f i rma c j a  Mad amy -

ROZGASZCZAM SIĘ W MOIM ŻYCIU.

Badania przeprowadzone przez dr Gail Matthews, profesor Do-

minican University w  Kalifornii, pokazują, iż wypisując swoje 

cele na papierze, zwiększasz szansę na ich osiągnięcie o 42%! Czy 

to nie wspaniałe? Dzieje się tak, ponieważ zapisanie celów poma-

ga nam lepiej się na nich skupić. Wypisując swoje cele, podejmu-

jesz decyzje. Regularne ich przeglądanie sprawia, że nasz umysł 

wyłapuje możliwości ich realizacji. Usiądź wygodnie i wyobraź 

sobie, że stał się cud i wszystko jest możliwe. Wszystko, co teraz 

wypiszesz, możesz spełnić z radością i lekkością! Daj sobie trochę 

czasu na zastanowienie się, czego chcesz. Wypisuj wszystko, co 

przychodzi Ci do głowy i ma dla Ciebie znaczenie. Jeśli wydaje 

Ci się, że wypisujesz za dużo celów, nie przejmuj się, w dalszej 

części mapy wybierzesz te najważniejsze. Stawiaj cele, które po-

budzają w Tobie motywację, radość.  

Korzyści z tego ćwiczenia:

✔ Określisz swoje cele na 2023 rok.



KROK CZWARTY

Cele
W  tym kroku zaczniesz z  czystym kontem, od zera, planować 

nową pasjonującą przyszłość. Wytatuuj to sobie w głowie i pa-

miętaj – jeśli tracimy z oczu to, co ma dla nas znaczenie, spełnia-

nie marzeń może stać się bezbarwnym kieratem. 

Chudsza o kilka kilo mentalnych staroci, z pulsującym sercem 

– zrób listę celów, które chcesz spełnić w nowym roku. Takich,

które sprawią, że możesz jak najczęściej odczuwać to, czego pra-

gniesz. Do dzieła! W następnym arkuszu wypisz cele, które spra-

wią, że będziesz bardziej szczęśliwsza. Potem zdecyduj, co możesz

zrobić każdego dnia, by wykrzesać z siebie uczucia, których Ci

tak potrzeba. Weź na siebie pełną odpowiedzialność za wywoła-

nie uczuć, jakich pragniesz. Aby ten rok obfitował w najlepsze

dni, potrzeba starań, gdyż nie pojawiają się one znikąd; trzeba

o nich pomyśleć, zaplanować je, stworzyć, przeżyć, a potem ob-

wieścić. Jak planujesz swój dzień, tak przeżywasz swoje życie.

Teraz użyj swojej kreatywności i  sprawdź, czy np. jeśli chcesz 

się czuć sexy i być pewną siebie, to naprawdę musisz schudnąć 5 

kg? Czy może lepiej zapisać się na taniec brzucha? Lub przestać 

obserwować wszystkie konta na social mediach, które sprawiają, 

że czujesz się nieatrakcyjna. Planuj, zachowując całkowitą uczci-

wość wobec siebie. Powodzenia!
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CELE WEWNĘTRZNE. Cele, które są dla Ciebie najbardziej wartościowe 
i sprawią Ci przyjemność przy ich realizacji, to cele wewnętrzne. To cele, do 
których dążysz z własnej woli. Często dotyczą rozwoju osobistego, relacji 
z innymi ludźmi.

CELE ELASTYCZNE I ADEKWATNE. Łatwiej jest spełniać cele, które są ade-
kwatne do naszych możliwości. Poznaj swoje mocne strony, talenty i wykorzy-
stuj je. Gdy Twoja sytuacja życiowa się zmienia i trudniej jest Ci realizować cel, 
spróbuj być elastyczny i znajdź nowe sposoby jego realizacji.

CELE OKREŚLAJĄCE KORZYŚCI. Stawiając cele, ważne jest, aby określały 
one korzyści, jakie chcesz osiągnąć, a nie straty, jakich chcesz uniknąć. Za-
pewni Ci to więcej szczęścia i zwiększy rezultaty.

CELE WEWNĘTRZNE: rozwój, pasja, wartości, dawanie, empatia, relacje. 
CELE ZEWNĘTRZNE: pieniądze, rywalizacja, nagrody, wygląd, uznanie, status 
społeczny.

CELE AUTENTYCZNE. Cele autentyczne są naprawdę Twoje. Wynikają 
z Twoich zainteresowań, wartości i osobowości. Takie cele realizujemy wy-
trwalej. Samo osiąganie celu jest już nagrodą.

CELE AKTYWNE. Cele aktywne to takie, które cały czas są w realizacji. Po-
zwalają nam podejmować nowe wyzwania, wykorzystywać nowe możliwości 
i doświadczać szczęścia. Cele aktywne to np. poznawanie sztuki, doskonale-
nie umiejętności, rozwijanie firmy. Takie cele nie mają końca.

CELE WZAJEMNIE ZGODNE. Dbaj o to, aby Twoje cele były wzajemnie 
zgodne. Takie cele uzupełniają się wzajemnie i łatwiej je realizować. Dążenie 
do sprzecznych celów jest frustrujące i męczące. Jest duże ryzyko, że zrezy-
gnujemy ze spełniania tych marzeń.

Jak stawiać cele, które przyniosą Ci szczęście?



RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

ROZRYWKA I PRZYJEMNOŚCI

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

CEL ŻYCIA I WIARA

Przyklad˜

Wspólne posiłki
Spotkania i rozmowy
Imprezy
Wspólny wyjazd
Rozmowy.

Joga 1 x tyg.
Siłownia 1 x tyg.
Spacery
Gotowanie w domu
Sen 8h 

Sauna
Kąpiele w wannie
Zabawa
Taniec
Czas sama ze sobą

Miłość.
Dzielenie się z ludźmi swoimi 
darami.
Modlitwa.

TWOJE   cele



PIENIĄDZE I OTOCZENIE

ROZWÓJ I KREATYWNOŚĆ

PRACA I PASJA

MIŁOŚĆ I RODZINA

Przyklad˜

3 nowe produkty
Zarządzanie finansami
Rozwój
Planowanie

Wspólne posiłki
Randki
Dbanie o siebie zew i wew.
Wspólne projekty.
Gry planszowe.

Medytacja i joga
Rytuały dla mnie
Warsztaty
Spacery
Książki 

Porządki starych rzeczy
Projektowanie wnętrz
Sprzątanie regularne

TWOJE   cele



Przyklad˜
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100 PRZYJEMNYCH RZECZY, KTÓRE CHCESZ ZROBIĆ

Wspólne posiłki z rodziną
Spotkania z przyjaciółkami.
Zorganizować imprezy.
Randki. 
Spacery. 
Kolacje w restauracji.
Dbać o siebie. 
Dbać o swoją energie.
Skok na bungee.
Zaręczyć się.
Polecieć do Tokyo.
Odwiedzić ZOO.
Adoptować psa.



Przyklad˜

51

52

53

54

55

56

57
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79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

100 PRZYJEMNYCH RZECZY, KTÓRE CHCESZ ZROBIĆ

Porządki starych rzeczy. 
Usnąć wg metody Kondo.
Projektowanie wnętrz. 
Zaprojektować kuchnie.
Obejrzeć serial.
Iść na wystawę.
Pojechać na koncert.
Zapisać się na kurs gotowania
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- J e a n n e  Ru l a n d -

„TKAM SWOJE WIZJE I  MARZENIA 

I  WNOSZĘ JE DO ŚWIATA”

KROK PIĄTY

Przygotowanie
Wiesz już, jakie masz wartości i pragnienia, określiłaś cele, a te-

raz czas na przygotowanie do skutecznego działania.  Jeśli chcesz 

mieć więcej czasu na to, co kochasz, wyeliminuj z  listy to, co 

mniej ważne, i zrób miejsce w swoim życiu na sprawy, które mają 

dla Ciebie największą wartość. Na następnym arkuszu wybierz 

3 najważniejsze cele, które chcesz zrealizować w 2023 roku. 

Korzyści z tego ćwiczenia:

✔ Wybierzesz 3 najważniejsze cele na 2022 rok.

✔ Określisz poranne i wieczorne nawyki.

✔ Zrobisz listę swoich talentów i umiejętności.



Przyklad˜

CEL DLACZEGO NAJWAŻNIEJSZY?DLACZEGO TEN?

Zaprojektować 
kuchnie

Nauczyć się Hisz-
paśkiego

Zależy mi na 
wspólnym goto-
waniu z córką 
i mężem.

Chęć wyjazdu do 
Hiszpanii. Swobo-
da i niezależność 
przy zwiedzaniu.

Pretekst do wspól-
nego spędzania 
czasu z rodziną.

Samorozwój i po-
szerzanie hory-
zontów, obcowanie 
z Hiszpańską 
kulturą i sztuką. 



Przyklad˜

MOJE LUKSUSOWE PRZYJEMNOŚCI

Domowe spa.
Wystawa sztuki.
Koncert Jazzowy.
Kurs gotowania.
Wizyta u fryzjera.
Kosmetyczka.
Perfumy Chanel.
Torebka LV.



Przyklad˜

Jeansy Granatowe
Jeansy Czarne
Spodnie jasne
Spodnie ciemne
Spódnica Skórzana
Spódnica Materiałowa
Koszula biała
Koszula Czarna
Koszule kolorowe
Balerinki
Kozaki
Szal
Rekawiczki
Bransoletki
Szpilki
Płaczsz

Sukienka Casualowa
Sukienka Kotajlowa
Sukienka Dzienna

SZAFA MINIMALISTY



Przyklad˜

Serum do włosów

Krem przeciwzmarszczkowy

Perfumy

Olejek arganowy

Olej ze słodkich migdałów

Serum z kwasem hialuronowym

Miodowy szampon w kostce

Naturalne masło shea

Pielęgnujący tusz do rzęs

Krem BB

Paleta cieni do powiek

KOSMETYKI



Przyklad˜

Narzuta
Pościel
Koc z frędzlami
Pikowana pościel
Pled
Ręczniki kuchenne
Bawełniany fartuch
Niemowlęcy koc z dżerseju
Koc z domieszką wełny
Dzianinowy koc z bawełny
Polarowy koc z frędzlami
Koc z żakardowej tkaniny
Wyszywana poszewka na poduszkę
Poszewka na poduszkę z haftem
Ręcznik kąpielowy z kapturem
Ręcznik z bawełnianej frotte

butelka octu 
butelka z atomizerem
olejek eteryczny
spray czyszczący uniwersalny 
płyn do mycia naczyń
soda oczyszczonąa
słoiczek z kwaskiem cytrynowym
żel do prania
tabletki do zmywarki,
spray do czyszczenia szyb 
papier toaletowy z recyklingu
ręczniki papierowe 
ściereczki z mikrofibry

ŚRODKI CZYSTOŚCI DOMOWE TEKSTYLIA 



Przyklad˜

Lustro metalowe
Kwietnik
Lampa wisząca
Szklany wazon
Swiecznik
Rattanowa lampa
Doniczka z betonu
Zegar ścienny
Wazon z kamionki
Plakaty

aparat fotograficzny, 
komputer, 
sprzęt hi-fi,
tablet,
piórko,
atomizer,
nawilżacz powietrza

DEKORACJE SPRZĘTY ELEKTRONICZNE



Przyklad˜

ryże,
kasze,
makarony,
tortille,
sucharki
cukier,
bułkę tartą,
płatki zbożowe,
muesli,
granole,
mąka migdałowa, amarantuso-
wa, ciecierzyca, soczewice,  
zielony groszek, ciecierzyca, 
biała i czerwona fasola
gorzka czekolada
żurawina, figi, daktyle ,
orzechy nerkowce, laskowe, 
włoskie
miód i ksylitol
mleko kokosowe
wiórki kokosowe
siemię lniane, sezam, 
słonecznik, pestki dyni
kakao, karob
mleko ryżowe 

mleko migdałowe
kapary, anchois, oliwki zielone, 
pomidory suszone w oleju
soda oczyszczona,
proszek do pieczenia
przecier pomidorowy,
pomidory krojone
olej kokosowy,
masło klarowane,
oliwa,
ocet balsamiczny
pasta curry czerwona
sardynki w puszce
przyprawy,
bakalie,
suszone owoce i warzywa,
kakao

KUCHNIA I  SPIŻARNIA



Przyklad˜

Garnki
Czajnik na kuchenkę lub 
elektryczny
Talerze
Sztućce
Komplet noży
Deska do krojenia
Łopatki do gorącego
Chochla
Formy do zapiekania w pie-
karniku – minimum 2 sztuki
Tortownica
Forma na muffiny
Filiżanki
Kubki
Szklanki
Kieliszki
Salaterki i miseczki
Patera do tortu lub sernika
Kosz na owoce
Wałek
Trzepaczka
Tłuczek
Pędzel kuchenny silikonowy
Podstawki do gorącego

fotel
podnóżek
lampka
stolik
sofa
szafa
biurok
stół
krzesła
szafka
barek
siedzisko
szfka na buty
barek
półeczki
stolik balkonowy
hamak
łóżko

NACZYNIA MEBLE



KROK PIĄTY

Nawyki
Jeśli czujesz, że masz już dość nerwowych poranków, napiętych 

terminów, atmosfery wiecznego pośpiechu, stwórz poranne 

i wieczorne nawyki. Czemu? Ponieważ każdego ranka większość 

z  nas działa w  pośpiechu i  ledwo poświęcamy czas, aby oddy-

chać i odpocząć. W ciągu dnia staramy się realizować obowiązki, 

a wieczorem jedyne, na co mamy ochotę, to paść na łóżko. Jeśli 

czujesz, że potrzebujesz czasu tylko dla siebie – poranek to ide-

alna pora. Poczujesz więcej energii, szybciej spełnisz swoje ma-

rzenia, uspokoisz się i skoncentrujesz na odpowiednich rzeczach. 

Nie zawsze możemy zaplanować, jak minie nam środkowa część 

dnia, ale możemy dokonać wyboru, w jaki sposób rozpoczynamy 

i kończymy każdy dzień, aby mieć pewność, że zrobimy ważne 

dla nas rzeczy, zwłaszcza te nowe, które zbliżają nas do realizacji 

upragnionych marzeń. To, jak spędzasz pierwszą godzinę swoje-

go poranka, może mieć ogromny wpływ na to, jaki będziesz mieć 

nastrój.  Wieczorne nawyki są równie ważne jak poranne, po-

nieważ opanowanie wieczornego harmonogramu naładuje Cię 

energią i koncentracją na nowe jutro.



JEŻELI COŚ SPRAWIA, ŻE CZUJESZ SIĘ ŹLE, NIE RÓB TEGO. 

PRAKTYKUJ WDZIĘCZNOŚĆ. 

WSTAWAJ WCZEŚNIE RANO.

OGRANICZ SPOŻYCIE CUKRU I SOLI. 

ĆWICZ KAŻDEGO DNIA 30 MINUT. 

PODCZAS POSIŁKÓW NIE OGLĄDAJ TELEWIZJI. 

PIJ DUŻO WODY. 

PISZ DZIENNIK.

SŁUCHAJ. 

MEDYTUJ. 

CZYTAJ DOBRE KSIĄŻKI. 

KAŻDEGO DNIA UCZ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO. 

NIE ZAMARTWIAJ SIĘ. 

BĄDŹ PEWNA SIEBIE. 

MÓW DOKŁADNIE TO, CO MYŚLISZ. 

UFAJ SWOIM INSTYNKTOM. 

NIGDY NIE MÓW ŹLE O SOBIE. 

NIGDY NIE ODPUSZCZAJ SWOICH MARZEŃ. 

NIE BÓJ SIĘ MÓWIĆ ”NIE”. 

NIE BÓJ SIĘ MÓWIĆ ”TAK”. 

BĄDŹ DLA SIEBIE ŻYCZLIWA. 

ZAWSZE BIERZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TO, CO ROBISZ. 

NIE SZUKAJ WYMÓWEK. 

ODPUŚĆ TO, CZEGO NIE MOŻESZ KONTROLOWAĆ. 

NIE PODDAWAJ SIĘ DRAMATOM. 
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25 25 
NAWYKÓW,

które zmienią Twoje życie



Przyklad˜

PRIORYTETY

1.

2.

3.

Czego nie będę robić? Z czego jestem w stanie zrezygnować, 
żeby skupić się na tym, co dla mnie najważniejsze?

Czas tylko dla mnie.

Harmonijne i karmiące relacje 
pełnie miłości i zgody.

Marnować czasu na głupoty.

Marnować czasu na ludzi, których nie lubię.

Prokrastynować.

Obfitość i dostatek. 
Wykończone mieszkanie.



• I 

I 



John Wooden

„Nie pozwól, żeby to, czego 
nie da się zrobić, przeszkodzilo ci 

w tym, co możesz zrobić.



Przyklad˜

WSPIERAJĄCE NAWYKI

- G r e t c h e n  Rub i n  -

„TO, CO ROBISZ CODZIENNIE,  LICZY SIĘ DUŻO BARDZIEJ 

OD TEGO, CO ROBISZ OD CZASU DO CZASU”.

Sok na czczo
Zakwas

5 min medytacji
Pisanie dziennika

Śniadanie 
z bliskimi
Spacer

Planowanie
Kąpiel w wannie

Afirmacje
Czytanie

Zrób listę porannych i wieczornych nawyków, które 

pomogą Ci przybliżyć się do realizacji nowych marzeń, 

poczuć się lżej i spokojniej. 
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RZECZY,

które ludzie sukcesu robią przed snem

Barack Obama i Bill Gates: CZYTAJĄ CODZIENNIE PRZED PÓJ-

ŚCIEM SPAĆ CO NAJMNIEJ PRZEZ PÓŁ GODZINY. Adrianna Huffington: 
ODŁĄCZA SIĘ OD ELEKTRONIKI, ABY ZABLOKOWAĆ ZAKŁÓCENIA. 

Steve Jobs: ROZMYŚLAŁ NA TYM, CO DZIAŁO SIĘ W CIĄGU DNIA. 

Ellen Degeneres: ZAPISUJE EMOCJE, ABY ĆWICZYĆ SWOJĄ INTELI-

GENCJĘ EMOCJONALNĄ. Oprah Winfrey: TUŻ PRZED SNEM MEDYTU-

JE PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 10 MINUT.  Joel Gascoigne: TUŻ PRZED SNEM 

IDZIE ZAWSZE NA 20-MINUTOWY SPACER. Vera Wang: PODCZAS WIE-

CZORNEJ RELAKSACJI ROZMYŚLA NAD NOWYMI POMYSŁAMI.  

Kenneth Cheneault: KAŻDEGO WIECZORU SPISUJE PRZED SNEM TRZY 

RZECZY, KTÓRE CHCE ZAŁATWIĆ NASTĘPNEGO DNIA. Arianna Huf-
fington: STARA SIĘ W OGÓLE NIE KORZYSTAĆ Z IPADA, KINDL’A, LAP-

TOPA. Benjamin Franklin PODOBNO ZAWSZE PYTAŁ SAMEGO SIEBIE 

PRZED SNEM: „CO DOBREGO DZIŚ ZROBIŁEM?”. Stephen King SKUPIA 

SIĘ NA SWOIM WIECZORNYM RYTUALE ZWIĄZANYM Z HIGIENĄ, MYJE 

RĘCE I UPEWNIA SIĘ, ŻE PODUSZKI SĄ ODPOWIEDNIO UŁOŻONE.
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Kończą pracę. Pomiędzy ostatnim zadaniem związanym z pracą a snem, lu-
dzie sukcesu dają sobie minimum godzinę na wyciszenie.

Robią listę zadań. Spisują na kartce trzy rzeczy, które chcą załatwić następne-
go dnia. Dzięki temu uspokajają i porządkują myśli.

Zapisują swoje emocje oraz przemyślenia, dzięki czemu mają nad nimi 
większą kontrolę.

Tworzą listy. Spisują rzeczy do zrobienia na drugi dzień, co stanowi dla nich 
swoiste „zamknięcie rozdziału”. Moment przelania myśli na papier pozwala im 
oczyścić głowę i spokojnie pójść spać.

Dbają o siebie. Uważnie obserwują znaki, które daje im organizm. Jeśli mają 
problemy ze snem, szukają odpowiednich rozwiązań.

Spędzają czas z rodziną. Ludzie sukcesu wiedzą, że dobre relacje z partnerem 
i dziećmi to niezwykle ważny aspekt poczucia szczęścia i satysfakcji, a co za 
tym idzie zdolności do skupienia się w pracy i realizowania założonych celów. 

Spędzają czas z rodziną. Bawią się z dziećmi, rozmawiają z partnerem o mi-
nionym dniu. W ten sposób budują głębsze relacje. Jest to również świetny 
sposób na zrelaksowanie się po ciężkim dniu.

Wyłączają telefony i urządzenia elektroniczne. Nie wpatrują się w ekran kom-
putera, telefonu czy telewizora tuż przed snem. Dają swoim mózgom szansę 
wyprodukować melatoninę, hormon odpowiedzialny za zmęczenie i sen. 

Myślą pozytywnie. Myślą o dobrych i pozytywnych rzeczach, jakie spotka-
ły ich w ciągu dnia. To pomaga im dobrze się nastroić i ćwiczyć poczucie 
wdzięczności za to, co ich spotkało. 

Spędzają czas w otoczeniu przyrody. Czas spędzony blisko natury niezwykle 
relaksuje i pozwala uspokoić myśli. 

Co ludzie sukcesu robią przed snem?
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LISTA   nowych nawyków

Szklanka wody z cytryną z rana.
Wypić 3l wody dziennie.
Codzienny spacer.
Czytanie książki przed snem.
15 minut jogi z rana.
Wstać o 7 rano.
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KROK SZÓSTY

Do dziela

- P r z y s l ow i e  c h i n s k i e  -

„MÓWIENIEM RYŻU NIE UGOTUJESZ”.

Wiesz, że 80% ludzi nie ma sprecyzowanych celów? A tylko 1% 

populacji spisuje swoje cele, regularnie je przegląda i  kieruje 

swoje działania ku ich realizacji. I właśnie ten 1% to ludzie, któ-

rzy najskuteczniej spełniają swoje marzenia. Dlaczego tylko nie-

licznym się to udaje? Pora poznać sekrety działania i rozpocząć 

spełnianie swoich noworocznych postanowień. 

Korzyści z tego ćwiczenia:

✔ Poznasz sekrety skutecznego działania.

✔ Zaplanujesz swoje finanse.

✔ Zrobisz listę rzeczy, które Ci regenerują.

✔ Zobaczysz jak korzystać z plannera celu.

,
- Î Û

~



KROK SZÓSTY

Do dziela
Oto one: zapisz cele oparte na Twoich wartościach i emocjonal-

nych potrzebach; wpleć je w codzienny plan; wyrób nawyki, któ-

re przybliżają Cię do wymarzonego życia; regularnie przeglądaj 

swoją mapę celów i  tablice inspiracji; afirmuj i  zmieniaj prze-

konania; dbaj o odpowiedni poziom motywacji i dobrej energii. 

Jeden z najważniejszych sekretów to: ODPOCZYNEK. Dbanie 

o siebie jest produktywne. Nie sięgniesz gwiazd, jeśli będziesz

w złej kondycji fizycznej i psychicznej. Naładowane baterie są

podstawą, jeśli chcesz wpleść nowe zadania w  aktualny plan

dnia. Może zdarzyć się czas, kiedy będziesz zmęczona lub zre-

zygnowana i właśnie wtedy nie rezygnuj, tylko odpocznij. Zrób

listę rzeczy, które sprawiają, że się regenerujesz i ładujesz dobrą

energią.

Umów się ze sobą już dziś, co jaki czas będziesz przeglądać mapę 

celów, i wpisz to do kalendarza.

~





Przyklad˜

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LISTA RZECZY, KTÓRE MNIE REGENERUJĄ

Joga

Medytacja

Afirmacje

Kąpiel

Używanie balsamu

Rozwiązywanie sudoku

Szkicowanie

Czytanie magazynów o modzie



NAWYKI

FENOMEN PORANKA

– ELROD HAL –

Z KSIĄŻKI „FENOMEN PORANKA”

W ciągu dnia utkanego z obowiązków i zadań warto zabezpieczyć   
ważne dla siebie strefy w  życiu i  zarezerwować godzinę dziennie 
tylko dla siebie. Elrod Hal w swojej książce zaproponował sposób 
na skuteczną realizację celów, inspirując się nawykami sławnych 
i wielkich ludzi. Metoda ta jest kompleksowym zatroszczeniem się 
o siebie na poziomie ciała, umysłu i duszy. Dając sobie taki prezent
– naładujesz się pozytywną energią na cały dzień. Wystarczy wstać
godzinę wcześniej i praktykować 5 poniższych nawyków.

CISZA. 5 minut medytacji, głębokich oddechów, relaksacji lub modli-
twy. Ty wybierasz, w jaki sposób zapewnisz sobie chwilę spokoju i czy-
stego umysłu. Czas ten pomoże Ci się połączyć z Twoim wewnętrznym 
głosem.
AFIRMACJE. 5 minut. Wypowiadaj na głos swoje ulubione afirmacje, 
które pomogą Ci tworzyć nowe, sprzyjające przekonania na swój temat 
i rzeczy, których pragniesz.
WIZUALIZACJA. 5 minut wizualizacji. Możesz patrzeć na swoją 
tablicę inspiracji lub wyobrażać sobie, jak spełniasz swoje marzenia.  
Dzięki tej praktyce ładujesz się pozytywnymi emocjami i przypominasz 
sobie, dlaczego chcesz realizować nowe cele.
ĆWICZENIA. 10-30 minut ulubionych ćwiczeń. Dobra energia i po-
czucie wewnętrznej  siły bierze się z  ruchu. Rozruszaj swoje ciało. Im 
więcej masz energii, tym więcej decyzji możesz podejmować. 
CZYTANIE. 10-15 minut czytania książki, która pomoże Ci się rozwi-
jać i uczyć nowych rzeczy, potrzebnych do realizacji upragnionych ce-
lów. Przesiąknij energią ekspertów.
PISANIE. 10-15 minut ręcznego pisania. Przelej na papier swoje myśli. 
Czy to będzie dziennik wdzięczności, planowanie celów, czy szkicowanie 
– dokumentowanie życia porządkuje myśli, rozwija kreatywność i nada-



SKUTECZNA

Wizualizacja
Dlaczego wizualizacja pomoże ci osiągnąć spektakularne efekty? Wy-

obrażając sobie efekt swojego celu, dokładnie określisz, czym on jest. 

Precyzyjnie i szczegółowo określony efekt celu to pierwszy krok do 

skutecznej jego realizacji. Widząc swoje zrealizowane marzenie, je-

steś w stanie bardziej poczuć czy jest on zgodny z Tobą i dobry dla 

Ciebie. Emocje, które poczujesz w procesie wizualizacji, to skuteczna 

nawigacja. Wyobrażając sobie drogę do osiągnięcia celu, zaczynasz 

bardziej wierzyć w siebie i swoje możliwości. Wybierz metodę, która 

przemawia do Ciebie najbardziej.

Tablica inspiracji składająca się ze zdjęć, obrazków i cytatów. Możesz 

ją zrobić na tablicy korkowej i powiesić w miejscu, gdzie najczęściej 

przebywasz, lub stworzyć taką na Pintereście. 

Wizualizacja na piśmie, to opisanie drogi do osiągnięcia celu i jego 

końcowego efektu. Pamiętaj, aby zawsze pisać w czasie teraźniejszym 

i w sposób pozytywny. Im częściej będziesz czytać swoją wizualizację, 

tym większy osiągniesz efekt! 

Wizualizacja w głowie. Możesz wyobrazić sobie drogę do osiągnię-

cia celu i  jego końcowy efekt. Połóż się wygodnie i wyobraź sobie, 

że oglądasz film, w  którym grasz główną rolę. Wyobraź sobie, jak 

osiągasz swój cel, jakie podejmujesz działania, jak się czujesz. Użyj 

wszystkich zmysłów! My wykorzystujemy wszystkie metody naraz.
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PLANNER CELU Lista zadań

OPIS  CELU

DLACZEGO TEGO CHCĘ?

CZEGO POTRZEBUJĘ?

zebrać inspiracje
zrobić moodboard
wybrać lampy 
wybrać firany 
przejrzeć Allegro 
projekt łazienki 
kupić farby 
kupić kwiaty i doniczki 
zamówić żaluzje 
kupić łóżko 
dobrać fronty 
poszukać lnianej sofy
renowacja stołu
pojechać do tapicera 
organizacja piwnicy 
zamówić gniazdka
kupić obudowy grzejnika 
wybrać podłogę 
przejrzeć katalogi 
wybrać wzory terakoty
wyprzedaż na olx

Wyremontować nowe miesz-
kanie. Do końca miesiąca 
skończę projekty pomiesz-
czeń, mebli i zamówię całe 
wyposażenie. 

Bo chcę się czuć jak u sie-
bie w miejscu, które wyraża 
mają wrażliwość i o któ-
re lubię dbać. Która jest 
piękną i praktycznym tłem 
do codziennego życia. Będzie 
inspirować do działania.

- pomysłów i inspiracji,
- pieniędzy,
- programu do projektowania,
- około dwóch godzin dziennie,
- wykonawców,
- wsparcia rodziny
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biurko
plakaty
laptop
organizer

przybory
kalendarz
teczki

fotel
książki
dywan
lampka
rośliny
suncatcher
ramki
kotary

biuro

Nawyk:

Nawyk:
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Szukanie inspiracji
poszczególnych wnętrz do 
wykończenia.

Szukanie wykonawców
 i wyposażenia

Nawyk:
Relaksacja i odpoczynek od 
zadań związanych z miesz-
kaniem
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PONIEDZIAŁEK WTOREKStyczeń  2023
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Spotkanie 
z szefem!

DentystaTelekonferencja

wszechświat mi sprzyja i dostarcza 
wszystkiego, czego mi trzeba, aby 
budować szczęśliwe życie!
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ŚRODA PIĄTEKCZWARTEK SOBOTA NIEDZIELA

Trzech Króli

Dzień Babci
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Nowy RokSylwester

Dzień Dziadka

Kino

Spa

Szkolenie  Warszawa



Przyklad˜

6

10

16

7

11

17

8

14

20

12

18

9

15

21

13

19

HARMONOGRAM LISTA ZADAŃ

PONIEDZIAŁEK  2 stycznia 2023 / tydzień 1

„Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na bycie kimś, kim nie jesteś”. Steve Jobs

zamówić lampy
zakupy na rynku
kupić buty do biegania

przygotuj prezentację
umów się do fryzjera
zapłać rachunki

Spotkanie z szefem!

Telekonferencja

Kino



Przyklad˜

6

10

16

7

11

17

8

14

20

12

18

9

15

21

13

19

HARMONOGRAM LISTA ZADAŃ

WTOREK  3 stycznia 2023

„Nie pytaj siebie, czego świat potrzebuje. Spytaj, co cię ożywia, gdyż to, czego potrzeba światu, to pełni 
życia ludzie”. Harold Whitman

każdego dnia odnoszę drobne sukcesy, 
które składają się na większy sukces

skończ projekt 
telekonferencja 

spotkanie z Izą
konsultacja z szefem
dentysta

kawa z mamą

zakupy

kino z Markiem
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Trening
Przedszkole
Biuro

Prezentacja
Tańce

STYCZEŃ 2023

2 poniedziałek

3 wtorek

4 środa

6 piątek

8 niedziela

Tydzień 1

Lekarz
Drukarnia
Kolacja z Moniką

5 czwartek

Poczta 
Urząd 
Wysłać faktury

Przedszkole
Biuro

1500Obiad z szefem
Lekcje śpiewu

  Post na bloga
- tekst
- zdjęcia
- publikacja

7 sobota

Trening 
Biblioteka 
Wino z Klaudią

Wycieczka nad jezioro
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LISTA ZADAŃ Poziom wykonania

„Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych”. Christian D. Larson

Zamówić lampy
Zakupy na rynku
Kupić buty do biegania

Rodzina
Zadzwoń do przedszkolanki
Zaplanuj imprezę urodzinową
Poszukaj animatorki 



KROK SZÓSTY

Finan s e
Obfitość i dobrobyt dają nam spokój i przestrzeń na realizacje 

celów. Chodź same pieniądze nie dają szczęścia, to zarządzanie 

nimi w taki sposób, abyś miała na spokojne życie i realizacje ma-

rzeń – już tak. Szczęście może nam dać wykorzystywanie pie-

niędzy w najlepszy możliwy dla nas sposób. To nauka o zarzą-

dzaniu, ochronie i  wykorzystywaniu pieniędzy w  taki sposób, 

który da nam najwięcej szczęścia. Dlatego w Minimal Plannerze 

co miesiąc możesz zaplanować i kontrolować  woje finanse.

Arkusze finansowe

✔ Roczna lista rachunków.

✔ Comiesięczny arkusz domowy budżet.

- A f i rma c j a  Mad amy -

„ODPUSZCZAM SOBIE I  CZUJĘ SIĘ LŻEJ”.



28 rad jak mieć 
więcej czasu i pieniędzy

Rób zdjęcia rachunków. Mogą się przydać do rozliczeń i reklamacji.

Zainstaluj aplikacje w telefonie, które pomagają oszczędzać pieniądze. 

Zawsze najpierw spłacaj debety i kredyty.

Zanim coś kupisz, poszukaj kuponów rabatowych.

Jeśli możesz, zamień auto na rower. 

Kupuj prezenty dla bliskich np. w Black Friday.

Wydawaj mniej, niż zarabiasz.

Rób listy zakupów i staraj się kupować tylko to, co na liście.

Zanim coś kupisz, negocjuj ceny.

Sprawdź płatności subskrypcyjne

Poczekaj 1 dzień, zanim kupisz coś online.

Zacznij prowadzić planner finansowy.

Staraj się kupować tylko to, co masz na liście zakupów.

Załóż konto na CashBack i zaoszczędź nawet 5% na zakupach.

Planuj miesięczne wydatki w plannerze.

Zrób listę aktywności, które możesz robić za darmo.

Sprzedaj rzeczy, których już nie potrzebujesz.

Jeśli wyjeżdżasz za granicę – załóż konto Revolut.

Zanim kupisz coś nowego, sprawdź, czy możesz kupić tę rzecz używaną.

Ustaw w banku automatyczne płatności. Zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Ustal stałą kwotę lub %, który będziesz co miesiąc oszczędzać. 

Zaczekaj 30 dni, zanim kupisz coś za ponad 300zł.

Umawiaj się z przyjaciółmi na wspólne gotowanie w domu.

Określ atrakcyjny cel, dla którego chcesz oszczędzać pieniądze. 

Zamiast kupować nowe rzeczy – naprawiaj stare lub zepsute.

Zrób audyt finansowy. Spisz swoje wydatki i wpływy.

Kupuj rzeczy bardzo dobrej jakości, które starczą na lata i się ładnie starzeją.

Połącz siły z przyjaciółmi i zamawiaj subskrypcje rodzinne na Netflixie itp.
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LISTA   rachunków
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Gaz
Energa
Internet
Komórka
Czynsz
Kredyt
Ubezpieczenie
Leasing
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LISTA   rachunków
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Czesne
Pożyczka
AGD
Prenumerata
Netflix
Spotify



1400
700
400
100

2600 10350

3600
1500
5250

Wynajem biura
Prąd
Pakiet programów
Aplikacje

Projekt fonansowy
Analiza Kwartalna
Rozliczenie PIT-ów 35 szt

Przyklad˜

KOSZTY PRZYCHODY

Suma:Suma:

ARKUSZ   finansowy



Oszczędności

Sprzedać szafkę i umywalkę 
łazienkową na olx 600 zł
Sprzedać ciuchy Poli 300 zł
Sprzedać komputer apple sta-
cjonarny z monitorem 1500 zł

Remont Kuchni Plan

Meble 12 000 zł
Ceramiczny zlew 700 zł
Zmywarka 600 zł
Lodówka pod zabudowę 1000 zł
Blat marmurowy 6000 zł
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Zapisuj cele w czasie teraźniejszym, używając aktywnych czasowników, 
i pisz w formie pozytywnej, np. „Prowadzę swoją wymarzoną firmę” 
a nie „Rzucę aktualną pracę i założę firmę”.

Zgromadź wszystkie swoje zadania do wykonania w jednym widocz-
nym miejscu. Podziel je na grupy: zadania niedokończone, niezałatwio-
ne, przeterminowane, i te, które możesz zrobić, ale nie musisz.

Naucz się kochać słowo ”nie”. To, że ludzie proszę Cię o milion rzeczy, 
nie znaczy wcale, że musisz się na nie zgadzać.

Zacznij działać z samego rana. Twoja lista rzeczy do zrobienia jest dłu-
ga? Sukcesywnie ją zmniejszaj. Około godziny 11:00, może się okazać, 
że lista skróciła się o ponad połowę. 

Wyznaczaj konkretne cele. Osoby, które to robią, osiągają 10 razy wię-
cej od tych, którzy nie określili, jasno czego pragną.

Zainstaluj w przeglądarce wtyczkę Line Tracker. Niech przez cały ty-
dzień śledzi Twoją aktywność w internecie. Dowiesz się. jak wiele czasu 
przecieka Ci przez palce. 

Nagradzaj się za wysiłek włożony w realizację celu, a nie tylko za 
efekt końcowy.

Ustalenie priorytetów jest kluczowe, aby dobrze zarządzać sobą w cza-
sie. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Zaczynaj z wizją końca. Ważne jest określenie, co chcesz osiągnąć, ale 
jeszcze ważniejsze jest, po co chcesz to zrobić.

Odżywiaj się zdrowo. Dobra, zbilansowana dieta da Ci dużo energii do 
wykonywania codziennych obowiązków.

20 sekretów produktywności
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Rób przerwy. Zrób sobie chwilę wytchnienia, gdy zakończysz kolejne 
zadanie. Dzięki krótkiej przerwie utrzymasz koncentrację na 
wysokim poziomie.

Twoja praca nigdy się nie skończy. Twoja skrzynka e-mailowa nigdy nie 
będzie pusta. Twoje ciało nigdy nie będzie idealne. Nie ścigaj się z ży-
ciem. Spaceruj przez nie. 

Bądź offline. Jeśli tylko masz coś do zrobienia, co nie wymaga stałego 
korzystania z internetu — po prostu zamknij przeglądarkę. 

Zaakceptuj niedoskonałość swoich tekstów, obrazów, piosenek, potraw, 
czegokolwiek, czym tylko się zajmujesz. Niedoskonałość nadaje 
wyraz codzienności. 

Chcesz osiągnąć sukces? Wizualizuj go. Dobra wizualizacja potrafi cał-
kowicie zmienić nasz stan emocjonalny. Nasz umysł karmiony obraza-
mi, jest zawsze gotów do działania w zamierzonym kierunku.

Wyznaczaj sobie codziennie proste i pozytywne cele. Np: dzisiaj 
uśmiechnę się do sąsiada w windzie.

Nie narzekaj. To niczego nie zmieni, tylko stracisz swój cenny czas. Je-
żeli naprawdę masz potrzebę się wyżalić — wyznacz sobie na to prze-
strzeń, potem skup się na tym, co jest w zasięgu Twojej kontroli.

Masz trudność z podejmowaniem działania? Wykorzystaj zasadę naj-
bliższego działania. Zacznij od robienia rzeczy, które są najszybsze, 
najłatwiejsze i najbliżej Ciebie. 

Nie na wszystko masz wpływ, np. stanie w korku nie zawsze zależy od 
Ciebie. Spróbuj wykorzystywać taki czas efektywnie. Możesz wtedy 
posłuchać ciekawego audiobooka. 

Pod koniec każdego miesiąca rób podsumowanie. Sprawdź, czy Twoje 
cele są aktualne, czy działania, które podejmujesz, przynoszą 
zamierzone efekty. 

Więcej sekretów znajdziesz w naszym e-booku "100 sekretów produktywności"
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Inspiracje



INSPIRACJE

Rysunki
Personalizacja plannera poprzez jego odpowiednie udekoro-

wanie, to krok w  stronę zadbania o  lepsze usystematyzowanie 

Twoich planów. Ozdabianie przy pomocy kolorowych rysunków 

i naklejek, pozwala nie tylko na uwolnienie swojej własnej ar-

tystycznej energii, na co większość użytkowniczek plannera po 

skończeniu szkoły nie ma już czasu, ale także odciąża umysł.

Osoby rysujące na papierze znaczniki, a nawet nieokreślone esy-

-floresy, mają zdolność lepszego zapamiętywania informacji.

Warto znać wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez psy-

cholog Jackie Andrade z University of Plymouth. Wynika z nie-

go, że osoby rysujące na papierze znaczniki, a nawet nieokreślone 

esy-floresy, mają zdolność lepszego zapamiętywania informacji. 

Wprowadzenie do swoich zapisków obrazów, w formie oznaczeń 

kolorystycznych lub naklejek, znakomicie odciąża umysł. Pozwa-

la także na szybsze odczytanie skojarzeń. W końcu jeden rysunek 

jest w stanie wyrazić więcej niż nawet 1000 słów. 

Nie jest to zajęcie czasochłonne, a pozwala lepiej zapanować nad 

swoim plannerem i  zdecydowanie bardziej oswoić obowiązki. 

Planów łatwiej jest dotrzymać w chwili, kiedy na ich przygoto-

wanie poświęciło się wystarczającą ilość czasu, prawda?
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MADAMY POLECAJĄ

Książki o szczęściu
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Książki o produktywności
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MADAMY POLECAJĄ

Książki o duchowości i kobiecości
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Harmony
Madama

Chcesz pobrać tapety? Wystarczy, 
że klikniesz obrazek.

Sky
Madama

Chcesz pobrać tapety? Wystarczy, 
że klikniesz obrazek.

Sun
Madama

Chcesz pobrać tapety? Wystarczy, 
że klikniesz obrazek.

Madamy polecają

Tapety

https://drive.google.com/drive/folders/1wU2pCqNmXA7pdVCVueD_NKofNMQb5IKu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10Lc3BxTxkvHI1Bawoxm7QYRfAetErvCJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NV_Brd9DVTzMOsMW84OLr6twjPPakmBR?usp=sharing


Peace
Madama

Chcesz pobrać tapety? Wystarczy, 
że klikniesz obrazek.

https://drive.google.com/drive/folders/1RvuGtkSR3RGQlRu4vXXzJwBUFAOCll_Q?usp=sharing


Minimalism
Netflix

Minimalizm
 w służbie pełni życia

The masterpiece of
a simple life 

Mniej oznacza więcej: w  tym 
dokumencie poznajemy histo-
rie ludzi, którzy sprzeciwiają się 
amerykańskiemu ideałowi dążenia 
do szczęścia poprzez dobra mate-
rialne.

Grant Blakeman odkrywa przed 
nami potęgę minimalizmu, wy-
jaśnia jego sens i zachęca do zaw-
ierzenia mu w życiu codziennym.

What if our lives are our master-
piece? What if we chipped away all 
that was unnecessary, all the clut-
ter and the busyness, and focused 
on that which really mattered.

©www.madama.co

Madamy polecają

Filmoteka

https://www.theminimalists.com/netflix/
https://www.youtube.com/watch?v=ES_u5b1CAr4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=8zj8HJntlP4


A rich life
with less stuff

Less stuff,
more happiness

All it take 
 is 10 mindful minutes

Joshua Fields Millburn and Ryan 
Nicodemus, better known to their 
2 million readers as The Minimal-
ists, are the authors of several best-
selling books

Can having less stuff, in less room, 
lead to more happiness? He makes 
the case for taking up less space, 
and lays out three rules for editing 
your life.

Minimalizm to asceza i  obsesja 
liczenia przedmiotów? Autorka 
stanowczo rozprawia się z tym ste-
reotypem. 

https://www.youtube.com/watch?v=GgBpyNsS-jU
https://www.ted.com/talks/graham_hill_less_stuff_more_happiness
https://www.ted.com/playlists/315/talks_to_help_you_manage_stres


A



Afirmacje
i 

wdzięczność



30 afirmacji, 
które pomogą Ci zbudować pewność siebie

Jestem i to wystarczy. 

Jestem dla siebie miła.

Jestem pewna siebie we wszystkim, co robię. 

Zawsze stoję po swojej stronie.

Szanuję siebie cały czas. 

Działam z odwagą i siłą. 

Zasługuję na wspaniałe życie.

Zawsze mam wszystko, czego potrzebuję. 

Akceptuję wszelkie pozytywne zmiany w całym swoim życiu.

Doceniam wysoki potencjał, jaki we mnie drzemie. 

Akceptuję świat takim, jaki jest. 

Wykraczam poza swoje ograniczenia i przekonania.

Akceptuję miejsce w swoim życiu, w którym się obecnie znajduję. 

Czuję się odpowiedzialna za własne życie i własne wybory.

Zawsze mam pomysły, które są realne do zrealizowania.

Umiejętnie i z pełną korzyścią dla siebie wypoczywam i regeneruję się.

Ludzie mi sprzyjają, a ja sprzyjam im. 

Mam powody do zadowolenia z siebie. 

Wyrażam siebie klarownie i z pewnością siebie. 

Nie żałuję, kiedy mówię swoją prawdę. 

Zawsze wiem, co jest dla mnie dobre, i ufam sobie.

Moje odżywianie oczyszcza mnie, uzdrawia i regeneruje.

Akceptuję w sobie harmonię miłości, mądrości i mocy.

Dostrzegam i doceniam swoją urodę, swoją mądrość, całą siebie. 

Jestem w stanie odpuścić przeszłość. 

Jestem sobą, wyrażam swoją prawdziwą naturę bez względu na innych.

Moje życie ma sens, moja praca ma sens i wszystko to, co robię, ma sens. 

Mój tryb życia wzmacnia moje zdrowie, sprawność fizyczną i dobre samopoczucie.

Świat jest dla mnie dobrym, bezpiecznym, ciekawym i przyjaznym miejscem. 

Realizuję swoje pomysły we właściwy sposób, we właściwym miejscu i czasie.
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Życie jest zbyt krótkie, 
żeby otwierać niedobre wino i pić

 je z nudnymi ludźmi.
– MADS MIKKLESEN –



– LOUISE L .HAY –

CZASEM WYCZAROWANIE 

NIEZWYKŁEGO DNIA WYMAGA 

JEDYNIE DROBNEJ ZMIANY 

W JEGO ODBIORZE.



Afirmacje na 
dzień dobry
1. Płynę swobodnie przez życie.

2. Świat jest dobry i bezpieczny.

3. Wszystko jest takie, jakie być powinno.

4. Jestem wdzięczna za to, co mam.

5. Jestem i to wystarczy. Jestem kochana taka, jaka jestem.

6. Rozpoznaję moc i wartość zawarte w chwili obecnej.

7. Czeka mnie nowy dzień, pełen nowych możliwości.

8. Wierzę, iż spotka mnie dzisiaj to, co najlepsze.

9. Z ufnością otwieram się na to, co nowe i nieznane.

10. Mam w sobie siłę. Moje dobre myśli dają mi dobre życie.

11. Kocham moje życie, a ono kocha mnie.

12. Wszystko przychodzi naturalnie, po prostu, samo z siebie.

13. Widzę siebie piękną, promienną, szczęśliwą i zdrową.

14. Ludzie lubią mnie za to, jaka jestem.

15. Moje życie jest dla mnie najciekawszą książką.

16. Codzienna praca i nauka pozwalają mi realizować moje marzenia.

17. Kocham siebie, dlatego wykonuję pracę, która sprawia mi radość.

18. Dziękuję za to, że mogę się rozwijać. Oto nowy dzień. Oto nowa ja.

19. Jestem zdolna i osiągam swoje cele. Sama wiem, czego chcę, i osiągam to.

20. Codziennie spotykam dobrych ludzi, którzy pomagają mi spełniać

moje marzenia, a ja wspieram ich.



"Ego mówi: gdy wszystko się uloży, 
wówczas poczuję spokój. Duch mówi: znajdź

 swój spokój i wszystko się uloży".
– MARIANNE WILLIAMSON –

~
~



30 RZECZY,
za które można być wdzięcznym
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ZA ŻYCIE, BEZCENNY DAR, KTÓRY OTRZYMAŁAŚ. 

ZA KAŻDY DZIEŃ, W KTÓRYM DOPISUJĄ CI ZDROWIE I WITALNOŚĆ. 

ZA ZMYSŁY DZIĘKI KTÓRYM MOŻESZ ODBIERAĆ ŚWIAT.

ZA DOM I RODZINĘ, BEZ KTÓREJ NIE BYŁABYŚ TĄ OSOBĄ, KTÓRĄ DZISIAJ JESTEŚ.

ZA RODZEŃSTWO, KTÓRE BYWA WSPARCIEM I INSPIRACJĄ.  

ZA ZBIEGI OKOLICZNOŚCI, DZIĘKI KTÓRYM JESTEŚ TERAZ TU, GDZIE JESTEŚ. 

ZA MIEJSCE, KTÓRE MOŻESZ NAZWAĆ SWOIM DOMEM. 

ZA WYBORY, KTÓRE PODEJMUJESZ, A KTÓRE OKAZUJĄ SIĘ BYĆ DLA CIEBIE DOBRE. 

ZA MIŁOŚĆ I JEJ USKRZYDLAJĄCY WPŁYW NA TWOJE ŻYCIE.

ZA MOŻLIWOŚĆ NAUKI, UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY, NA STUDIA CZY CHODZENIA DO PRACY. 

ZA MOŻLIWOŚĆ UŚMIECHANIA SIĘ I ODCZUWANIA RADOŚCI I SZCZĘŚCIA. 

ZA WSPARCIE I MOTYWACJĘ, KTÓRE DOSTAJESZ OD PRZYJACIÓŁ. 

ZA PASJE I HOBBY, KTÓRE CI TOWARZYSZĄ. 

ZA SZANSĘ, KTÓRĄ OTRZYMAŁAŚ NA REALIZACJĘ SWOICH MARZEŃ. 

ZA KSIĄŻKI, KTÓRE ZMIENIAJĄ ŻYCIE.

ZA DOSTĘP DO CZYSTEJ WODY, KTÓREJ MOŻESZ SIĘ NAPIĆ KIEDY JESTEŚ SPRAGNIONA. 

ZA WSZYSTKIE ZŁE RZECZY W TWOIM ŻYCIU, MOGĄ DAĆ POCZĄTEK ZMIANOM 

ZA LUDZI, KTÓRYCH SPOTYKASZ W ŻYCIU. 

ZA WSCHODY I ZACHODY SŁOŃCA.

ZA MUZYKĘ, KTÓRA UPIĘKSZA ŻYCIE I PORUSZA SERCE.

ZA CZAS, KTÓRY MOŻESZ WYKORZYSTAĆ TAK, JAK LUBISZ. 

ZA MOŻLIWOŚĆ ODPOCZYNKU OD PRACY, ZREGENEROWANIA UMYSŁU ORAZ CIAŁA. 

ZA MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO WYRAŻANIA MYŚLI I UCZUĆ.

ZA DRZEWA, KTÓRE SPRAWIAJĄ, ŻE ŚWIAT JEST PIĘKNIEJSZY.

ZA ODMIENNOŚĆ, RÓŻNE SPOJRZENIA I PERSPEKTYWY, KTÓRE UROZMAICAJĄ ŻYCIE.

ZA BŁĘDY, KTÓRE SĄ DOWODEM NA TO, ŻE PRÓBOWAŁAŚ COŚ W ŻYCIU ZROBIĆ.

ZA KAŻDĄ MINUTĘ, GODZINĘ, KOLEJNY DZIEŃ, KTÓRY MOŻESZ PRZEŻYĆ.

ZA KAŻDE NOWE WYZWANIE, PONIEWAŻ ONO BUDUJE TWOJĄ SIŁĘ I CHARAKTER.

ZA RZECZY, KTÓRE WYWOŁUJĄ NA TWOJEJ TWARZY UŚMIECH.

ZA SIŁĘ  I ODWAGĘ, KTÓRE, POZWALAJĄ CI IŚĆ PRZEZ ŻYCIE.



„KIEDY 
WYZBYWASZ SIĘ 
NAWYKU UCIEKANIA 

PRZED 
TERAŹNIEJSZOŚCIĄ,
RADOŚĆ ISTNIENIA 
PRZENIKA WSZYSTKO, 
CO ROBISZ”.
Eckhart Tolle



Uspokajające
afirmacje 
na dobranoc
1. To był dobry dzień.
2. Zrobiłam dzisiaj to, co mogłam.
3. Jestem wdzięczna za możliwości, jakie dzisiaj otrzymałam.
4. Wszystko, co dzisiaj zrobiłam, prowadzi mnie do lepszego jutra.
5. Cieszę się z moich osiągnięć.
6. Otaczają mnie piękno i dobro.
7. Mój umysł odpoczywa.
8. Moje serce jest czyste.
9. Moje ciało jest zrelaksowane.
10. Mój umysł zanurza się w cudownej ciszy.
11. Mój umysł się wycisza.
12. Jestem bezpieczna.
13. Jestem. Oddycham. Moje serce bije miarowo.
14. Jestem wolna, swobodna, lekka.
15. Wszystko przychodzi naturalnie, po prostu, samo z siebie.
16. Płynę swobodnie przez życie.
17. Świat jest dobry i bezpieczny.
18. Jutro będzie piękny dzień pełen nowych możliwości.



2023
MINIMAL PLANNER

Czujesz, że poświęcasz zbyt mało czasu na 
sprawy, które są dla Ciebie naprawdę waż-
ne? Nadchodzący rok możesz wykorzystać 
o wiele lepiej i znaleźć w nim w końcu czas
na swoje porzucone pasje, wzmocnić więzi
z rodziną i przyjaciółmi oraz odkurzyć swo-
je marzenia z  dzieciństwa. Minimal Plan-
ner to doskonały planner dla kreatywnych
kobiet, które cenią elegancki i  minimali-
styczny styl. Znajdziesz w nim sprawdzone
metody, dzięki którym zwiększysz swoją pro-
duktywność i  spełnisz najskrytsze marzenia.
Z Minimal Plannerem organizacja czasu stanie
się banalnie prosta.

S T W O R Z O N Y  Z   M I Ł O Ś C I 

D O  M I N I M A L I Z M U

WYZWANIE MINIMLISTKI MADAMA COMPANY

https://www.minimalplanner.pl


M I N I M A L  P L A N N E R

W W W . M I N I M A L P L A N N E R . P L

“JEST PIĘKNY,
ELEGANCKI, I... 
ZAKOCHAŁAM SIĘ!”

Paulina W.
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Planuj
SKUTECZNIEJ

„Powodem, dla którego tak niewiele ludzi 
odnosi sukces, jest to, że nikt nie wymyślił 
jeszcze sposobu umożliwiającego siedzenie
 i jednoczesne ślizganie się w górę”. 

W. CLEMENT STONE



01
Realizm

02
Nie czekaj

Większy sukces zapewni Ci tworzenie re-
alistycznych planów i ich realizowanie niż 

próba spełnienia planu perfekcyjnego. 

Gdy zadanie Cię przytłacza — obniż 
standardy. Podziel główne cele na cele 
cząstkowe i konsekwentnie realizuj. 
Wykorzystaj swoje aktualne zasoby.

03 04
Pielęgnuj  Sukces

Regularnie przeglądaj i pielęgnuj plany. 
Sprawdzaj, co zadziałało, a co możesz zrobić 

lepiej. Otaczaj się dowodami postępów 
i świętuj swoje sukcesy.

Uwierz w siebie! Szukaj motywacji 
u osób, które już zrealizowały podobny

cel. Przeanalizuj ich drogę do sukce-
su i sprawdź, czy pasowałaby ona do

Twojego planu. 

05 06
Dziel zadania Dobry zapis

Dziel zadania na dwie grupy: obowiązki 
i marzenia. Sprawy obowiązkowe to te, któ-
re musisz wykonać. Nie daj się im pochłonąć 
bez reszty. Staraj się codziennie przeznaczyć 

trochę czasu na realizację swoich marzeń.

Zapisuj cele w czasie teraźniejszym, 
używaj aktywnych czasowników i pisz 
w formie pozytywnej, np. „Prowadzę 

swoją wymarzoną firmę” zamiast „Rzu-
cę aktualną pracę i założę firmę”.
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Madama
Autorskie PLANNERY i ORGANIZERY dla kreatywnych kobiet, 
które chcą spełniać swoje marzenia. Zacznij z nami od dobrego 
planu. 
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SKLEP

Nasze plannery możesz 
kupić tylko tutaj:
www.madama.co

KONTAKT

www.madama.co
hello@madama.co

BIURO

Waryńskiego 42
80-242 Gdańsk
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