
Plan na 2021  
- to bedzie dobry rok!c



Jest takie powiedzenie, które od dawna 
noszę w  swojej  głowie, ale dopiero całkiem 
niedawno je zrozumiałam i zaczęłam się do 
niego stosować:

“Luck is what happens when 
preparation meets opportunity”

Szczęście często nie przez przypadek 
przychodzi do ludzi, którzy są na nie gotowi. 
A gotowość wymaga planu. Wiem przecież, 
że nie pojadę w podróż dookoła świata 
z dnia na dzień. Najpierw muszę zrobić 
plan podróży, oszacować budżet, zacząć 
oszczędzać na ten cel, a potem śledzić 
ceny lotów. I kiedy wszystko będzie gotowe,  
a ułożenie gwiazd będzie mi sprzyjać, kupię 
bilety i bon voyage!

Tak samo i większość mniejszych lub 
większych przedsięwzięć ma większe 
szanse powodzenia, gdy jest choć trochę 
zaplanowana. Dlatego zebrałam kilka 
wskazówek i pomocy wszelakich, które 
pomogły mi trochę lepiej planować,  
a marzenia przekuwać na cele do spełnienia.  
Mam nadzieję, że choć parę z nich okaże się 
pomocnych Tobie!



Nie zaskoczę tu nikogo stwierdzeniem, że 
miniony rok rozjechał jak walec większość planów  
i marzeń. Zapewne nie tylko mi? Ale mamy nowy rok, 
odrobione lekcje z ostatnich 12 miesięcy i zapewne 
dużo pozytywnych wibracji i intencji, aby ten rok był 
po prostu świetny - niezależnie od sił wyższych. A jak 
zaplanować ten rok, żeby dopinać swego niezależnie 
od miejsca, czasu i okoliczności? 

Plan na 2021

fot. Pexels



Styczeń nie jest w żaden sposób 
magiczny, a pierwszego dnia tego 
miesiąca nie staniemy się nagle 
innymi osobami, niż wczoraj. 
Nowy rok po prostu otwiera 
przed nami kolejną książkę  
z czystymi stronami, które zapiszemy 
wedle własnego uznania. Tak 
naprawdę każdy moment jest 
dobry, żeby zacząć. To może być 
początek tygodnia, miesiąca, albo 
nawet Dzień Pozytywnego Myślenia 
(w Polsce wypada 2 lutego). 

Nie czekaj na 
styczeń



Jeśli wynieśliśmy zbiorowo jakąś 
naukę z 2020 r., to na pewno taką, że 
plany sobie, a życie sobie. Podchodź 
do zmian elastycznie, niezależnie 
od tego, czy sama obierzesz inny 
kierunek, czy zadziałają siły wyższe. 
Nie trzymaj się sztywno planu za 
wszelką cenę. Walcz tam, gdzie 
warto, ale nie wymuszaj na siłę rzeczy, 
bo może tak ma być.

Akceptuj zmiany



Wiadomo, zawsze mamy milion 
pomysłów na to, co chcemy 
zmienić. Regularne chodzenie na 
siłownię, remont mieszkania, zdrowe 
odżywianie, wolontariat, rozkręcanie 
dodatkowego biznesu, może jakieś 
nowe hobby? Niestety, jednocześnie 
wszystkiego nie zrobisz. Dlatego 
wybierz na początek jedno 
zadanie, na którym najbardziej ci 
zależy i zacznij nad nim pracować. 
Multitasking jest przereklamowany! 
Realizacja kilku celów jednocześnie 
będzie niepotrzebnie rozpraszać, a 
brak brak postępów niepotrzebnie 
podcinać skrzydła.

Ustal priorytety



Najlepiej w formie pisemnej: rozpisz 
zadania w podręcznym plannerze, 
zrób miesięczną listę zadań i przyklej 
na ścianie czy lodówce. Widoczne 
miejsce pomaga – nie zgubisz kartki z 
zadaniami. Włączenie w swoje plany 
najbliższych pomaga nawet bardziej 
– oni z ogromną chęcią cię z tego 
rozliczą ;-) A może ktoś ze znajomych 
ma taki sam pomysł? Jeszcze lepiej - 
w grupie zawsze raźniej! 

Zrób plan 



Strategia starsza niż świat, ale 
ambicja często staje nam na 
przeszkodzie w jej realizacji. Niestety 
ciężko jest zrealizować pomysł „W 
2021 napiszę książkę”. Dużo łatwiej 
jest np. co dwa tygodnie pisać 
rozdział, nanosić poprawki i pisać 
kolejne. Dziel zadania na mniejsze, 
narzucaj sobie terminy i się z nich 
rozliczaj. 

Podziel 
zadanie na 

części



Tu i teraz, wszystkimi zasobami, 
które posiadasz. Nic lepiej nie 
motywuje niż świadomość, że nigdy 
nie będziesz młodsza, nie będziesz 
miała więcej energii ani więcej czasu, 
niż tu i teraz. Myśl o swojej przyszłej 
„ja” i jak bardzo ci podziękuje za to, 
że dopięłaś swego i zrealizowałaś 
plan. Nie zrażaj się faktem, że nie 
masz nieograniczonego budżetu 
czy innych zasobów. Czasami małe 
biurko i głowa pomysłów może być 
zaczątkiem czegoś nowego. Mówi Ci 
coś garaż Jeffa Bezosa?

Działaj!



Poświęć każdego tygodnia, miesiąca 
czy kwartału czas na autorefleksję 
i podsumowanie swoich działań. 
Odpowiedz sobie na pytania: co 
udało Ci się zrealizować? Z czego 
jesteś szczególnie zadowolona? Co Ci 
daje największą energię do działania? 
Łatwiej będzie Ci zidentyfikować 
dobre strony i wytrwać w realizacji 
planu. I nie planuj nigdy 100% swojego 
czasu - weź poprawkę na gorsze dni 
i spadek energii. Odpoczynek i self-
care jest jak najbardziej OK!

Zatrzymaj się  
i podsumuj



Cel
to marzenie z datą realizacji



Na kolejnych stronach znajdziesz typowy 
zeszyt ćwiczeń. Przygotowałam kilka szablonów, 
pomysłów, garść inspiracji i szczyptę motywacji, 
by pomóc Ci w planowaniu. Możesz wydrukować 
poszczególne strony i rozpisać swoje cele.

Do dzieła!
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Mapa celow i marzen 
) ) 

Bogactwo Marka własna Partnerstwo

Rodzina i ludzie Samopoczucie Twórczość

Wiedza Rozwój i kariera Relacje

pieniądze, dochody/
wydatki, prosperita, 

zarządzanie pieniędzmi, 
inteligencja finansowa, 

dobrostan

reputacja, sława, uznanie, 
życie społeczne, pozycja 

zawodowa, szacunek, 
samoakceptacja, wpływ 

na otoczenie, social media

związek, miłość, 
relacje, intymność, 

zaangażowanie, seks, 
namiętność, bliskość

autorytety, przełożeni, 
rodzina, rodzeństwo, 
bliscy, ważne osoby, 
mentorzy, zdrowie 

psychiczne, przełożeni

zdrowie, witalność, cel do 
życia, potrzeby, poczucie 
własnej wartości, energia, 

motywacja, pewność 
siebie, proaktywność

projekty, nowe pomysły, 
dzieci i relacje z nimi, 

kreatywność, pasje, 
inspiracje, innowacje, 

nowe starty

nauka, umiejętności,
rozwój osobisty, intuicja, 

planowanie czasu, 
realizacja celów, mądrość,  

duchowość

ścieżka kariery, rozwój 
zawodowy, wizja i misja, 
droga życiowa, harmonia,  

pomysł na życie, 
ja za 5-10 -20 lat

przyjaciele i znajoomi, 
współpracownicy, klienci, 

relacje z ludźmi, nowe 
znajomości, podróże, 

pomocne osoby

Stwórz swoją mapę marzeń na podstawie znanej z feng shui 
siatki bagua. Siatka podzielona jest na 9 kwadratów a każdy  
z nich reprezentuje określone wartości. Pomyśl nad każdym  
z tych obszarów. Zastanów się co jest Twoim celem  
i pragnieniem, a następnie zwizualizuj je w postaci mapy 
myśli, kolażu czy digitalowego kolażu. Miej swoją mapę 
marzeń zawsze przed oczami i stale ją uzupełniaj.



Stwórz swój planer nawyków. To nie musi 
być od razu ambitne “kardio przez 21 dni” 
(trzeba przecież wliczyć w to przerwę na 
zakwasy, prawda?). Nawykiem może być 
systematyczne 15 minut dziennie poświęcone 
na realizację założonego celu. Kwadrans w 
ciągu dnia to tak naprawdę nic, prawda? Ale 
kwadrans w skali roku każe już się mocno 
zastanowić. Co byś zrobiła ze swoim planem 
mając dodatkowe 2 tygodnie urlopu?

15 minut dziennie to 91 godzin 
przez cały rok 

91 godzin to 11 dni roboczych

11 dni roboczych to ponad  
2 tygodnie urlopu w pracy

Utrwalaj nawyki



Planer nawykow 
) 
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“Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka”   
Cyceron



Nie narzekaj przez 1 dzień i bądź cały czas na TAK

Pójdź na bardzo długi spacer

Odtwórz zdjęcie z przeszłości

Weź relaksującą kąpiel ze świecami

Uśmiechnij się do 3 nieznajomych osób

Zrób wieczór planszówek i gier

Wydrukuj zdjęcia i zrób travel journal z ostatniej podróży

Spotkaj się z przyjaciółkami

Namaluj obrazek dowolną techniką

Posłuchaj ciekawego podcastu

Wybierz 5 rzeczy z szafy: oddaj je, sprzedaj albo wyrzuć.

Stwórz kreatywną mapę marzeń

Przeczytaj artykuł w obcym języku

Ugotuj lub upiecz coś nowego

Przeanalizuj wydatki i zrób plan oszczędzania

Obejrzyj swój ulubiony film

Zrób 30-minutowe ćwiczenia oddechowe

Spisz 5 ostatnich osiągnięć, z których jesteś dumna

Obejrzyj TED Talk zamiast filmu

Napisz do kogoś, z kim nie masz kontaktu

Zrób coś spontanicznego

Zrób 24-godzinną przerwę od social media

Zrób zakupy w lokalnych sklepach, zamiast supermarketu

Przez jeden dzień rób wszystko dwa razy wolniej

Zaplanuj 3 mikrowyprawy po okolicy

Zacznij dzień zielonym smoothie

Zaaranżuj kącik odpoczynku

Posprzątaj na telefonie, komputerze czy mailu

Nie wydawaj pieniędzy przez 24 godziny

Zacznij praktykować uważność

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30 pomysłów  
na jednodniowe wyzwania:
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po które warto sięgnąć
Ksiazkic

)
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