
Podsumuj 
2021 z czuło�cią,
zaplanuj 

2022 z miło�cią!
Kilkanaście stron ważnych (a czasem niepoważnych)

pytań i ćwiczeń na dobry koniec i jeszcze lepszy początek



Jak co roku o tej porze wdzięczność wylewa
mi się uszami. Każdego dnia jaram się jak
firanki stojące zbyt blisko choinki, że mogę
pracować z tyloma fantastycznymi i pełnymi
pasji osobami. Jesteś jedną z nich!
Dziękuję Ci za Twoje zaufanie i naszą
współpracę. Mam nadzieję, że jej efekty były
dla Ciebie satysfakcjonujące!

W tym roku postanowiłam obdarować Cię
zbiorem pytań i ćwiczeń, które pozwolą Ci
podsumować 2021 rok z czułością 
i zaplanować 2022 rok z miłością.

Wyjątkowa Kobieto!

Mam nadzieję, że pomoże Ci to
docenić cały swój wysiłek włożony
w pracę w mijającym roku. Wierzę,
że dałaś z siebie tyle, ile mogłaś.
Niech 2022 będzie dla Ciebie
jeszcze lepszy! 

Życzę Ci miłości,
Karolina Bartoszek-Dourado



Doko�cz zdania czułymi sł�wkami

Jestem Królową...

Najbardziej wymiatam w...

Ludzie lubią we mnie...

Kocham w sobie...

Jestem mistrzynią...

Inspiruję innych do...



Co Cię poruszyło w 2021 roku?

Ucieszyło mnie...

Uszczęśliwiło mnie...

Zasmuciło mnie...

Wkurzyło mnie...

Zmotywowało mnie...

Zainspirowało mnie...
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Największe powody do dumy 2021
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Najtrudniejsze lekcje 2021



Największy sukces 2021
Rozpracujmy sobie to, co okazało się Twoim
największym hitem mijającego roku.

Twój sukces:

Dlaczego akurat to uważasz za swoje największe
osiągnięcie?

1.

W jaki sposób zmieniło to Twoje życie?2.

Jak wpłynęło to na Twój biznes?3.

Co pomogło Ci osiągnąć Twój cel - i co z tego będziesz
mogła wykorzystać w przyszłości?

4.

Co Ci absolutnie nie pomagało i z czym chętnie zerwiesz?5.

Kto był dla Ciebie największym wsparciem?6.

Miejsce na oddech



Skończyłam
branżową
lekturę

Zdobyłam
nowego
klienta

Podniosłam
ceny

Poznałam
ciekawych
ludzi

Osiągnęłam
swój cel

Dałam sobie
relaks bez
wyrzutów

Wyszłam ze
strefy
komfortu

Działałam 
w zgodzie
ze sobą

Dużo
chodziłam
pieszo

Regularnie
się badałam

Kochałam Zrobiłam
sobie prezent

Poszłam na
terapię

Dbałam 
o swoją
przestrzeń

Wzmocniłam
relacje

Odwiedziłam
nowe miejsce

Byłam dla
siebie dobra

Dobrze
jadłam

Działałam
mimo
strachu

Dbałam 
o swoją
wygodę

Zachowałam
spokój 

Dałam
komuś pracę

Przetrwałam  
trudne
chwile

Pozbyłam się
tego, co 
 niepotrzebne

Bingo sukces�w
2021

Rozwinęłam
swoja firmę



Przybij sobie piątkę za 2021!
Tak, ta strona jest po to, żeby odbić/odrysować na niej swoją dłoń,

a potem móc przybijać sobie piątki w dowolnym momencie.



Twoje hasło na 2022 rok 
Zapisz sobie tutaj jedno ważne zdanie, które będzie Cię prowadzić
przez kolejne 12 miesięcy. Wracaj do niego, kiedy będziesz chciała

się wzmocnić.



Najambitniejszy plan na 2022
To jest miejsce na wpisanie planu, który wywołuje 
u Ciebie aktualnie najszybsze bicie serca. Niech to
będzie pierwszy krok do jego realizacji!

Co chcesz zrealizować?

Które z Twoich wcześniejszych doświadczeń pomoże Ci
w realizacji Twojego planu?

1.

Jakie cechy Twojego charakteru przybliżą Cię do
końcowego sukcesu?

2.

Kto może być Twoim sprzymierzeńcem w realizacji
Twoich planów?3.

Co może stać się największym wyzwaniem na drodze do
szczęśliwego finału? 

4.

Jakie zasoby wykorzystasz, żeby zminimalizować
potencjalne trudności?

5.

Co będziesz sobie powtarzać, kiedy przyjdzie nieco gorszy
moment, żeby się zmotywować?

6.

Miejsce na oddech



2022
PIĘKNE PLANY

CO WSPANIAŁEGO ZROBISZ W KAŻDYM MIESIĄCU?

Styczeń Luty Marzec

Kwiecień Maj Czerwiec

Lipiec Sierpień Wrzesień

Październik Listopad Grudzień



Znam poziom zadowolenia klienta po zakupie.

Zawsze pytam, co jeszcze mogę dla niego zrobić.

Moja oferta powstaje w oparciu o realne potrzeby.

Moi klienci wiedzą, nad czym aktualnie pracuję.

Wiem, jak zadbać o stały kontakt z klientem.

Tworzę treści, które są naprawdę przydatne.

Zawsze dziękuję za współpracę.

Staram się, by kontakt nie urywał się po zakupie.

Dziękuję za polecenia kolejnym osobom.

Lepsze relacje 
z klientami w 2022

Zanim wyruszysz w nowym roku na polowanie na kolejnych
klientów, zastanów się, czy Twoi już zdobyci są odpowiednio
traktowani. 

Przyznaj sobie 2 punkty za każde TAK, 1 punkt za każde
CZASEM (C) i 0 punktów za każde NIE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TAK NIEC

Twoje punkty:

Co możesz zmienić, by w przyszłym roku wynik
był jeszcze lepszy?



Jakich ludzi chcesz przyciąga�?
Wyobraź sobie, że masz wpływ na to, z jakimi ludźmi pracujesz.

Celuj w tych, z którymi możesz żyć długo i szczęśliwie!

Opisz ich jednym słowem:

A teraz doprecyzuj:

Co robią w życiu? Co lubią, a czego nie?

Jak wspólnie możecie sprawić, żeby świat był lepszy?

A tu sobie ich naszkicuj:



W 2022 znajd� czas i miejsce na to,
co kochasz robi�

3 rzeczy, które chciałabyś
robić częściej

3 rzeczy, których
chciałabyś robić mniej

Kto/co może Cię odciążyć, żebyś miała
więcej czasu na swoje pasje?1

Z jakiego pożeracza czasu mogłabyś
zrezygnować?2

Jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś
miała więcej czasu i przestrzeni dla
siebie?

3



A je�li w 2022 spotkasz swojego
idola / idolkę...

Przygotuj sobie pytania, które zadasz:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Zapisz kilka pomysłów na wspólne projekty:

Nawet je�li szanse niewielkie, lepiej się przygotowa� ;)



A tu zr�b sobie bingo
sukces�w na 2022



Czułych �wiąt 
i pełnego miło�ci*
nowego roku!

*Także tej od klientów ;)

www.biznesowaskrzydlowa.pl


