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Wstęp
Cześć!
Jeśli czytasz tego e-booka oznacza to, że albo w niedługim czasie dotrze do Ciebie
kalendarz Optimismo Compartido, albo właśnie masz go w swoich rękach. Jest
mi niezmiernie miło, że grono osób korzystających ze stworzonego przeze mnie
kalendarza powiększa się, i że mogę dalej realizować ten projekt, który nazywam
„El viaje que se llama…” (Podróż, która się nazywa…).
Dzięki kalendarzowi wszystko będziesz mieć bardziej poukładane, uda Ci się
więcej zmieścić w tej samej dobie, a może nawet zmobilizujesz się do codziennej
pracy nad nauką języka obcego. I wcale nie musi to być język hiszpański.
Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, żyjemy w takich czasach, że każdemu
przyda się znajomość języka obcego i zawsze istnieje miejsce do rozwoju
językowego. Jeśli jednak języki to nie Twoje klimaty, masz tu pełno stron
rozwojowych, które pozwolą Ci lepiej poznać samą siebie i swoje marzenia,
a sekcje miesięczne i kalendarz w układzie tygodniowym, pozwolą Ci w najlepszy,
według mnie, sposób zorganizować się w kolejnym roku.
W ebooku znajdziesz dokładną instrukcję obsługi kalendarza. Strona po stronie
pomogę Ci zapełnić jego kartki tak, aby udało Ci się jak najlepiej z niego
skorzystać. Uda Ci się wiele spraw przemyśleć, może trochę lepiej zorganizować.
Niedługo przekonasz się, jak przyjemny może być dzień, tydzień, miesiąc i rok,
jeśli odpowiednio podejdziesz do sprawy.
Tak jak już pisałam, zapraszam Cię w podróż...
Nie jest to byle jaka podróż. Jest to podróż w głąb siebie, w celu rozliczenia się
z rokiem, który trwa oraz aby odpowiednio złapać wiatr w żagle na rok kolejny.
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Mam nadzieję, że dzięki temu ebookowi uda Ci się obrać odpowiedni kierunek,
a kompas w postaci kalendarza doprowadzi Cię w każde wymarzone miejsce.
Pokażę Ci, jak określić cele na cały rok oraz jak rozbijać je na mniejsze kroki.
Pomogę Ci ocenić swoje życie. Razem rozwiniemy skrzydła wyobraźni. Nauczę
Cię skupiać się na danym miesiącu oraz ustalać budżet. Zadbamy o strefę relaksu.
Ustalisz rytuały poranne i/lub wieczorne, które pozwolą Ci nie tylko iść naprzód,
ale też zachować równowagę między rozwojem i odpoczynkiem. Razem
przygotujemy się do świąt tak, żeby nic Cię nie zaskoczyło.
Sugerowałabym poświęcić czas w samotności na pracę z pierwszymi stronami
kalendarza, jak również co miesiąc i co kwartał na różnego rodzaju
podsumowania i ustalanie planów. Taki zabieg pozwoli Ci faktycznie wszystko
przemyśleć i mieć wyraźną wizję swojej najbliższej przyszłości.
Dziękuję, że wierzysz w Optimismo Compartido i chcesz mieć przy sobie cząstkę
tej pozytywnej energii, którą próbuję przekazać dalej, między innymi poprzez ten
kalendarz.
Życzę Ci samych sukcesów w nadchodzącym roku i realizacji małych i wielkich
celów.
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O autorce
Nazywam się Klaudia Bednarczyk. Z wykształcenia jestem ekonomistką
i filolożką. W momencie publikacji tego trzeciego wydania e-booka „Instrukcja
obsługi kalendarza Optimismo Compartido” nadal pracuję w korporacji i już
powoli chciałabym mieć możliwość z tej pracy zrezygnować. Chciałabym móc
poświęcać więcej czasu, aby rozwijać to co obecnie robię „po godzinach”.
Na co dzień prowadzę bloga Optimismo Compartido, gdzie piszę o zarządzaniu
czasem, planowaniu, motywacji i nauce języka hiszpańskiego. Język hiszpański,
podobnie jak planowanie, to moja pasja, dlatego wiele treści na blogu
umieszczane jest zarówno w języku polskim, jak i w języku hiszpańskim. Do
tekstów staram się załączać słownictwo, a osoby zapisane na mój newsletter
otrzymują dostęp do dodatkowych słówek oraz ćwiczeń. Dodatkowo od tego
roku zaczęłam publikować na Quizlet (oraz IG i FB) słówka, dzieląc je na tematy.
Mam nadzieję, że wielu osobom się to przyda.
Oprócz rodziny, pracy etatowej oraz bloga, projektuję i sprzedaję kalendarz
rozwojowy Optimismo Compartido, który być może już masz w swoich rękach,
a może właśnie na niego czekasz. Dzięki niemu możesz zaplanować swój rozwój
oraz cele, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dodatkowo również
znajdziesz w nim miejsce na zaplanowanie swoich aktywności związanych
z nauką języka obcego (i tak jak pisałam, niekoniecznie musi być to hiszpański
). Jeżeli natomiast hiszpański płynie w Twoich żyłach, dodatkowo w moim
sklepie możesz zaopatrzyć się w wiele gadżetów i artykułów papierniczych
z motywacyjnymi hasłami w języku hiszpańskim od Mr.Wonderful.
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Możesz mnie znaleźć na moim blogu oraz w mediach społecznościowych.
Najbardziej aktywna jestem na Instagramie i na Facebooku. Może
w przyszłości zobaczysz mnie też częściej na YouTube.
Dziękuję za zakup kalendarza Optimismo Compartido.
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Estoy imaginando cosas
Czyli ponosi mnie wyobraźnia…

Proponuję Ci udać się na spacer albo do kawiarni na pyszną czekoladę na gorąco.
Albo po prostu zrelaksuj się tak, jak lubisz najbardziej.
Jak

już

się

porządnie

odstresujesz

i naładujesz pozytywną energią, usiądź
wygodnie i zaszalej z wyobraźnią.
Pomyśl…
Jakby wszystko było możliwe…
Za cokolwiek się nie bierzesz, udaje się
i osiągasz sukces…
Zapomnij o strachu, o wszystkich „ale”,
o tym co ludzie powiedzą albo czego nie
powiedzą, o wszystkich ograniczeniach,
które teraz nie pozwalają Ci wzrastać…
Myśl o Twoich celach i realizacji ich wszystkich, o sukcesie, Twoim sukcesie…
… W jakiej dziedzinie?
… Czy to sukces finansowy? Duchowy? Fizyczny?
… Wyobraź sobie wszystko dokładnie, z najmniejszymi szczegółami.
… Jaki masz na sobie strój? Jaka jest pogoda?
… Co chcesz zacząć już teraz, ale coś nie pozwala Ci tego zrobić?
… Co się stanie, jeśli dałoby się zacząć z wiedzą, że wszystko się uda w 100%?
www.optimismocompartido.pl

Nie ograniczaj się, wyobraź sobie ideał, a potem go zapisz, dokładnie, słowo po
słowie. Pamiętaj, to jest wizja. Masz sobie wyobrazić, a potem spisać wszystko
to, co chcesz, żeby się spełniło. Jeśli Twoje myśli i słowa będą pełne strachu, będą
pełne „nie uda się”, „to niemożliwe” to tak się stanie. Albo raczej nic się nie
stanie. Dlatego tak ważne jest to, w jaki sposób formułujesz te wszystkie zdania
dotyczące wizji. Mają być pozytywne, optymistyczne, masz wierzyć, że to
wszystko się uda. Jeśli nie będziesz wierzyć to sama od razu bojkotujesz swoje
działania. Dlatego przemyśl to dobrze, zapisz to i w to uwierz.
A potem pracuj, żeby wszystko się spełniło.
Masz dwie strony na wizje. Tutaj możesz
wpisać te rzeczy z tych „niewyobrażalnych”,
które wydają Ci się z całej listy „wymyślań”
najbardziej

rzeczywiste.

Spędź

nadchodzące dwanaście miesięcy na pracy
nad tym, żeby te rzeczy, niby teraz dla
Ciebie niemożliwe, stały się rzeczywistością
do końca roku. Nic nie działa na nas tak
dobrze, jak nasze myśli. Jeśli uwierzysz, że
te nierealne dziś rzeczy są możliwe do
osiągnięcia, tak właśnie się stanie. Tylko pamiętaj, jeśli będziesz myśleć o tym, że
to jest niemożliwe i „po co ja to piszę, i tak się nie uda” to tak będzie. Dlatego
pilnuj swoich myśli. A dla lepszego efektu, co najmniej raz w miesiącu, podczas
ustalania celów na kolejny miesiąc, usiądź na dłużej, poczytaj te wizje i idź przez
ten rok z myślą, że wszystko jest możliwe.
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La rueda de la vida…
Czyli koło życia…

Koło życia to bardzo ważne dwie strony w kalendarzu. To całe Twoje życie
zamknięte w jednym, z pozoru niewiele znaczącym kole.
No więc…
Patrzysz i czytasz „Rozwój”, „Kariera”,
„Związek”, „Finanse”, „Duchowość”…
Czy któraś z tych kategorii od razu wywołuje
uśmiech na Twojej twarzy? A któraś
powoduje skręt żołądka, bo tak bardzo
czujesz, że jest zaniedbana?
Uważam, że będąc osobą niespełnioną,
w którejś z tych kategorii nie da się być
osobą w pełni szczęśliwą.
Koło życia, to nie jest coś, co wymyśliłam
sama. Natknęłam się na to kiedyś na
warsztatach w pracy, potem kilka razy przewinęło się na jakimś hiszpańskim
blogu, zaczęłam szukać i wielu blogerów z wielu krajów coś w tym kole zmienia
i przedstawia po swojemu. Długo zastanawiałam się, czy wypisywać kategorie,
czy zostawić je puste, ale wydaje mi się, że moja wersja koła jest stosunkowo
uniwersalna. Jeśli tak nie uważasz, zawsze możesz coś przekreślić i dodać coś od
siebie. Tak, żeby było po Twojemu, a nie po mojemu.
Teraz, gdy masz już określone kategorie, zastanów się, na ile czujesz zadowolenie
z każdej z nich. I zaznacz to na kole. Możesz pomocniczo dopisać cyfry od 1 do 10
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od wewnątrz do zewnątrz koła. Przemyśl dokładnie całe dotychczasowe swoje
życie oraz ostatni rok. W której kategorii coś jest nie tak? Gdzie czujesz, że
chciałabyś, żeby było lepiej? Pamiętaj, że to Twoja ocena Twojego życia. To Ty
decydujesz co oznacza pełne zadowolenie w danej dziedzinie. Jedni, aby mieć
pełnię szczęścia w kategorii „Familia & Amigos” (czyli Rodzina i Przyjaciele) będą
chcieli mieć dużą rodzinę, najlepiej 5 dzieci i farmę na wsi, a dla drugich to będą
dobre stosunki z rodzeństwem i przyjaciółmi. Każda z nas jest inna, dlatego nie
patrz na innych, tylko patrz na siebie. To Ty masz być zadowolona, to Twoje życie
i nikt go za Ciebie nie przeżyje. Dlatego zastanów się nad swoim zadowolenie
z tego życia i oceń je według własnych potrzeb.
S upe r.
Zadowolenie określone – wiesz już, jak się
czujesz w każdej z kategorii.
Teraz zastanów się, jak idealnie każda
kategoria

powinna

według

Ciebie

wyglądać. Następnie zapisz, co możesz
zrobić, aby tak się stało. Zanotuj wszystkie
pomysły,

jak

poprawić

zadowolenie

z danego segmentu w Twoim życiu.
„Zdrowie i sport” leży i kwiczy?
Z api s z…
Będę chodzić na 30 minutowe spacery przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Od
maja wrócę na siłownie/fitness/taniec X razy w tygodniu. Od maja wrócę na
siłownie/fitness/taniec
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X razy w tygodniu. Możesz też zapisać, że w ogóle zaczniesz spacerować 3 razy
w tygodniu przez cały rok i to już dla Ciebie będzie wystarczająco. Pamiętaj to
Twoje życie i to Ty ustalasz co musi się stać, abyś była zadowolona z danej
kategorii.
Coś nie tak z „duchowością”, a czujesz, że tak, jak jest być nie powinno? I przez
duchowość wcale nie mam na myśli wiary. Mimo, że ja jestem wierząca, Ty nie
musisz, duchowość to nie tylko religia i kościół. Natomiast jeśli coś Cię w tej
kategorii uwiera, zrób coś z tym. Może to będzie faktycznie to chodzenie do
kościoła? A równie dobrze to może być zupełnie coś innego. Może zacznij się
gdzieś udzielać? Jakiś wolontariat, pomoc bardziej potrzebującym? A może to
będą medytacje? Cokolwiek, co sprawi, że Twoja dusza będzie miała się lepiej.
P am i ę t a j .
Pracując z kalendarzem, po całym roku jego użytkowania, powinnaś czuć, że
udało Ci się podnieść zadowolenie chociaż z jednej kategorii. W kolejnym roku
uczucie spełnienia powinno być większe. Może to oznaczać pracę nad sobą,
a może też oznaczać po prostu docenienie tego, co masz. Czasem może być tak,
że w trakcie przemyśleń nad kołem życia i nad tym co możesz zrobić, aby
zadowolenie było większe dojdziesz do wniosku, że lepiej będzie Ci wypisać to co
już masz i uświadomić sobie, że to jest właśnie TO, ale wcześniej nie potrafiłaś
tego docenić. Nie zawsze zapiski z danej kategorii będą oznaczać zmiany. Czasem
może okazać się, że osiągnęłaś szczęście, ale najzwyczajniej w świecie go nie
zauważyłaś. Przyjrzyj się jeszcze raz tym kategoriom. Czy aby na pewno ta
kategoria zasłużyła na tak niską ocenę?
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Soy genial en esto
Czyli w tym wymiatam…

Ogólnie: chwalę siebie. O co tu chodzi? Ja to nazywam roboczo „kartką na gorszy
dzień”.
D l ac ze g o ?
Już wszystko tłumaczę.
Na tej stronie kalendarza masz za zadanie
zapisać wszystkie rzeczy, dzięki którym
rozpiera Cię duma. Będą to rzeczy, które
w sobie lubisz. Rzeczy, które udało Ci się
osiągnąć. U mnie jest to na przykład fakt, że
przez 6 lat równocześnie chodziłam do
zwykłej szkoły, jak wszyscy śmiertelnicy,
a po 15:00 i w soboty chodziłam dodatkowo
do szkoły muzycznej. Miałam dużo zajęć
w jednej i w drugiej szkole, a równocześnie
miałam wszędzie dobre oceny i satysfakcję
z tego, co robię, a i tak miałam czas na
zabawę i bycie dzieckiem. Turbo organizacja od małego. Co jeszcze? Łatwość
w uczeniu się języków, szukanie plusów w każdej sytuacji czy pisanie maili. Jedne
rzeczy są duże, inne malutkie, jedne ważne, inne błahe.
Chodzi tutaj o to, żeby troszkę obsypać się komplementami, chwalić siebie tak,
jak czasem robią to inni i wypisać wszystko, dzięki czemu czujemy się lepiej. Już
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podczas pisania uświadomisz sobie, że wiele już Ci się udało osiągnąć i będziesz
się czuć lepiej. Jeśli masz problem z wymyśleniem czegokolwiek, co też jest
możliwe, możesz poprosić innych, aby powiedzieli Ci za co Cię cenią, co uważają
za Twoją największą zaletę. Może jak ktoś powie Ci kilka miłych słów, wtedy
odblokuje Ci się pozytywne myślenie o sobie i uświadomisz sobie, że możesz być
z siebie dumna i z łatwością wypiszesz całą tą stronę.
Ta strona nie służy jednak tylko po to, żeby poczuć się lepiej w momencie jak
będziesz ją wypisywać, tylko również po to, żeby poczuć się lepiej, gdy masz
gorszy dzień. Gdy wpadasz w otchłań rozpaczy, jak mówiła Ania z Zielonego
Wzgórza. Wtedy siadasz, czytasz taką listę i od razu czujesz się lepiej. Myślisz
sobie „Wow! Skoro tak postrzegam siebie, gdy mam dobry dzień, skoro to
wszystko przemyślałam o sobie analizując dotychczasowe swoje życie to, nie
może być aż tak źle, to znaczy, że to, co teraz o sobie myślę jest nieprawdą,
kłamstwem stworzonym przez gorszy dzień i różne zbiegi okoliczności” i od razu
masz lepszy humor. No bo jak to możliwe, że poświęcając czas na analizę byłaś
w stanie wypisać tyle dobrych słów o sobie? Przecież nie wypisywałaś tam
nieprawdy.
Na mnie działa zawsze. I po każdym taplaniu się w błotku nie wierzenia we
własne możliwości, od razu czuję, że mogę więcej, jak tylko przeczytam te kilka
zdań.
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Objetivos del año
Czyli cele roczne...

Na

pierwszych

stronach

kalendarza

znajdziesz widok roku (zdjęcie po lewej),
cele na dany rok (zdjęcie na kolejnej stronie
– Objetivos del año), rozbicie tych celów na
kwartały (Objetivos específicos, na jeszcze
kolejnej stronie) i ogólne wpisanie ich na
każdy miesiąc. Jest też Streszczenie roku
(Visión general del año), czyli kalendarz
całoroczny

z

miejscem

głównych

tematów,

do

wpisania

zajętych

dni,

projektów, delegacji czy wakacji. Dla mnie
jest to idealne miejsce, żeby mieć wgląd w cały rok i bardzo krótkimi hasłami
opisać wszystko, co będzie się działo. Przyznam Ci się, że drukuję sobie ten widok
również w dwóch dodatkowych egzemplarzach i służy mi do prac nad blogiem
i do planowania wszystkich działań związanych ze sprzedażą kalendarzy.
Wróćmy do planowania. Skupmy się najpierw na określaniu celów rocznych.
Usiądź wygodnie. Znajdź chwilę spokoju, skup się na sobie.
Z ac z yn am y.
Zanim określisz cele na przyszły rok, zastanów się nad rokiem, który właśnie
trwa.
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Jeśli masz określone cele w roku bieżącym, spójrz na nie, a następnie odpowiedz
sobie na poniższe pytania:
1. Czy cele określone rok temu są dziś dla
Ciebie jeszcze ważne?
2. Czy udało Ci się je w jakimkolwiek
stopniu zrealizować, a jeśli nie, to
dlaczego?
3. Czy myślisz, że dało się coś zrobić, aby
nieosiągnięte

cele

zostały

jednak

zrealizowane?
4. Jeśli te cele wyznaczone rok temu nie są
dla Ciebie już istotne, jak myślisz,
dlaczego tak się stało? Czy to wina tych celów? Czy Twoje życie tak bardzo
się zmieniło, że nie są one już „Twoje”?
A teraz reszta pytań (bo przecież nie każdy określał cele na ten rok):
1. Jakie są Twoje najlepsze wspomnienia z tego roku? Czy chcesz coś powtórzyć
w kolejnym?
2. Co było dla Ciebie najważniejsze w tym roku?
3. Co udało Ci się osiągnąć? Czy będzie kontynuacja tej rzeczy w kolejnym roku?
4. Czy udało Ci się osiągnąć jakieś wielkie cele / marzenia, takie kroki milowe,
o których „piszą w Internetach”?
Odpowiadając na te pytania nie tylko zastanowisz się nad tym, jak fajny był Twój
rok, ale też powoli zobaczysz cele na rok kolejny. Pomyśl dokładnie o tych
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wszystkich momentach, które sprawiły, że czułaś się szczęśliwa. Wypisz sobie je.
Doceń ten mijający rok. Widząc to, co tak bardzo podobało Ci się w tym roku
określisz, jakie cele warto wpisać też na kolejny. Marzysz o podróżowaniu?
Najlepsze Twoje wspomnienia są związane z poznaniem nowych miejsc? Może
czas określić konkretne miejsca, które uda Ci się odwiedzić w kolejnym roku?
A teraz spójrz na gorsze strony tego roku:
1. Czy były w Twoim życiu jakieś złe nawyki,
których bardzo chcesz się pozbyć, ale nic nie
udało się z tym zrobić? Dlaczego tak było?
2. Czy gdzieś po drodze zostały utracone duże
lub małe ilości pieniędzy? Czy dało się tego
uniknąć? Jeśli tak to w jaki sposób?
3. Czy jest jakieś marzenie, które miało
szansę realizacji, ale nic z tego nie wyszło?
Czy zabrakło Ci odwagi? Dlaczego zrezygnowałaś, mimo że szanse były spore,
żeby wszystko się udało?
4. Co Cię ograniczało w tym roku? Wypisz wszystko, zarówno te rzeczy, na które
miałaś wpływ, jak i te na które go nie miałaś.
Widząc, co poszło nie tak, będziesz wiedzieć, czego unikać. Zastanów się również,
co możesz zrobić, żeby „porażki” tego roku nie powtórzyły się w kolejnym, a były
lekcją na przyszłość.
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Już dużo zostało zrobione, ale jeszcze troszkę przed nami. Odpowiedz sobie teraz
na poniższe pytania:
1. Czego brakuje Ci w Twoim życiu? Czego chciałabyś więcej? Czego brak
doskwiera Ci najbardziej?
2. Czy udaje Ci się każdego dnia/ tygodnia/ miesiąca/ roku osiągać różne,
mniejsze i większe, cele?
3. Czy podejmujesz różne decyzje, aby Twoje życie było lepsze? Czy jednak
siedzenie przed TV lub z nosem w mediach społecznościowych wygrywa po
ciężkim dniu w pracy/ w szkole/ z dziećmi? Już nie masz na nic siły /ochoty?
4. Czego Ci potrzeba, żeby Twoje życie było lepsze?
Odpowiadając na te wszystkie pytania bądź ze sobą szczera. Jeśli masz kalendarz
na 2021 rok możesz te wszystkie podsumowania i przemyslenia pisać na
ostatnich stronach albo założyć sobie do tego celu specjalny zeszyt, który będzie
służyć Ci do corocznych podsumowań i przemysleń.
Dobrze, to teraz w końcu skupisz się na przyszłym roku.
1. Co musi się stać, aby przyszły rok był dla Ciebie udany? Chodzi mi o wszystkie
czynniki zewnętrzne. Ktoś bliski musi coś zrobić? Ktoś w pracy czy w szkole?
Od kogo zależeć będzie Twoja satysfakcja z kolejnego roku?
2. Co zrobisz, aby przyszły rok był udany? To wszystko, na co masz wpływ od
początku do końca. Teraz nie myśl o tym, na co nie masz wpływu, tylko o tym
wszystkim, co zależy tylko od Ciebie.
3. Zapisz swoją wizję roku oraz przyszłości (masz na to strony 2 w kalendarzu).
Swój ideał. Jak chcesz, żeby to wszystko w Tobie i dookoła Ciebie wyglądało,
żeby było perfekcyjnie. Nie zastanawiaj się teraz, czy to jest realne, bo jeśli
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tylko chcesz, wszystko jest realne. Teraz masz się po prostu skupić na ideale.
Swoim ideale.
S upe r.
Teraz może rozpierać Cię duma. Już powoli zaczynasz widzieć te duże cele na
kolejny rok. Zanim jednak wypiszesz je wszystkie, zerknij na Streszczenie Roku
(Visión general del año) i zaznacz wszystkie
daty, dni, całe tygodnie, kiedy „coś się
dzieje” – zaplanowane podróże, delegacje,
święta, czas przygotowań do egzaminów,
koniec semestru, roku szkolnego, ważny
sprawdzian, praca nad awansem, pierwszy
miesiąc dziecka w żłobku/ przedszkolu/
szkole. Cokolwiek, co może mieć duży
wpływ na dany czas w roku. Pomoże Ci to
w delikatniejszym okupowaniu celami
danego momentu w życiu.
Wypisz teraz wszystkie cele jak luźną listę – podróże, spędzanie czasu z rodziną,
nowe przedsięwzięcia, ilość zaoszczędzonych pieniędzy. Do tego służy właśnie
miejsce „Objetivos del año” = „Cele roczne”. Specjalnie ta strona nie ma punktów
ani odliczania. To ma być wszystko to, co chcesz zrealizować wiedząc jakim
czasem dysponujesz oraz ile czasu potrzebujesz, aby te cele zrealizować. Tutaj
jeszcze nie będziesz ustalać priorytetów.
Jeśli masz już gotową listę, teraz sugerowałabym wziąć do ręki ołówek i określić
cele szczegółowe. Rozbij wszystkie cele roczne na kolejne kwartały. Pierwszy
kwartał możesz wpisać już „na stałe”, kolejne wypisz ołówkiem, wtedy są
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bezpieczniejsze. Chcesz do końca roku oszczędzić 6 tys. zł? Rozbij to na 1200zł
każdego kwartału, czyli po 400zł na miesiąc – od razu kwota robi się
„przyjaźniejsza”. Tak postąp z każdym innym celem. Rozbij go na mniejsze, łatwe
do przejścia kroki i gotowe.
Myślisz, „dlaczego każe mi wpisać coś ołówkiem? Przecież wszystko powinno być
już solidnie zrobione raz na zawsze na początku roku.”
N i e do k o ńc a.
Już niejednokrotnie na blogu wspominałam o mojej metodzie ołówka
i gumki. Czyli planuj, ale nie stresuj się planowaniem. Dlatego tylko najbliższy,
nadchodzący moment wpisujesz długopisem czy piórem. Resztę potraktuj
ołówkiem, aby później, gdy wydarzy się życie, można było wszystko zrewidować
i dostosować do okoliczności. Bo tak to już jest. Ty ambitnie planujesz sobie cały
tydzień, a już w środę jesteś przeziębiona albo musisz zająć się przeziębionym
dzieckiem albo nagle wpada okazja wyjazdu, której żal byłoby nie wykorzystać.
Dzięki temu, że planujesz konkretnie tylko na najbliższy czas, a resztę ołówkiem,
możesz łatwo zareagować i elastycznie podejść do planowania.
Myślę, że masz za sobą kawał dobrej roboty i dużo czasu spędzonego na
przemyśleniach. Żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej listy celów rocznych
i kwartalnych, sugeruję Ci pod koniec każdego miesiąca i kwartału weryfikować
to, co zostało osiągnięte. Sprawdź, jak poszła Ci realizacja celów poprzedniego
miesiąca i kwartału oraz przysiądź do określenia ich na kolejny miesiąc i kwartał.
Pomocna będzie dla Ciebie w tym temacie cała sekcja miesięczna, o której będę
pisać dalej. Każdy nowy miesiąc i kwartał mają być szansą na weryfikację celów
oraz przemyślanie spraw na bieżąco, a nie dopiero pod koniec kolejnego roku.
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Dodatkowo

udostępniam

Ci

również

w kalendarzu coś na obraz i podobieństwo
pracy projektowej. Jest to dokładnie
określenie konkretnego celu (Mi objetivo)
i rozbicie go na kroki (Pequeños pasos).
Masz tam również miejsce do określenia
czego tak naprawdę potrzebujesz, żeby ten
cel osiągnąć (Recursos), a na dole strony
możesz

powoli

zaznaczać

postęp

w realizacji celu (Barra de progreso). Jest to
najlepszy sposób wykorzystania właśnie
zarządzania projektami do pracy nad własnymi celami. Mogą to być cele
prywatne, zawodowe, naukowe czy językowe. Co tylko wpadnie do Twojej
głowy.
Chciałam tutaj jeszcze wspomnieć o kartkach w kropki, które niejednokrotnie
pojawiają się w kalendarzu. Jest to miejsce na Twoje myśli, wolne notatki, może
wklejenie jakiegoś zdjęcia albo biletu czy innego dowodu realizacji swoich celów.
Ja nigdy nie wyrzucam kalendarzy z poprzednich lat, ponieważ służą mi one nie
tylko do planowania i ustalania celów, ale również do rejestrowania realizacji
tych celów oraz różnych innych, które zrodziły się przy okazji w trakcie trwania
roku. Bo to, że zaplanowałaś pod koniec poprzedniego roku takie, a nie inne cele
wcale nie oznacza, że tylko te cele wolno Ci zrealizować. Przecież to Twoje życie
i również planowanie powinnaś dostosować do swojego życia, a nie na odwrót.
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Sección financiera
Czyli określenie budżetu…

Cele.
A jak cele, to pewnie i pieniądze na ich realizację.
Jedne wymagają mniejszych, inne większych nakładów finansowych. Do tego
idealnie przydadzą Ci się strony kalendarza poświęcone budżetowi.
Z tymi stronami zaplanujesz budżet, już nigdy nie zapomnisz o żadnym rachunku,
prezencie do kupienia, a przy okazji odłożysz pieniądze na cele, na które od
dawna już oszczędzasz.
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Planificador de gastos
Czyli domowy plan finansowy…

Jest to główna tabela sekcji finansowej kalendarza. Pozwoli Ci ona w bardziej
świadomy sposób wydawać i oszczędzać. Dzięki tej tabeli nie zapomnisz już
o żadnych wydatkach.
Zachęcam Cię, aby pod koniec każdego
miesiąca albo na początku kolejnego
przeliczyć swój budżet. Najpierw ołówkiem
określ planowane wpływy i wydatki dzieląc
je na kategorie, oraz w miarę potrzeb
również na członków rodziny. Łatwiej też
będzie Ci dzięki temu określić na jakie
oszczędności

możesz

sobie

pozwolić

w danym miesiącu. Następnie po upływie
miesiąca sprawdź swoje wpływy i wydatki
i porównaj wyniki z planami.
J a k j a to ro bi ę ?
Najpierw dokładnie opisuję wpływy: ile zarabiam na którym projekcie, ile
każdego miesiąca mamy pieniędzy do rozdysponowania. Wpisuję sobie również
w celach, ile w danym miesiącu chciałabym zaoszczędzić na moje marzenia. Jak
już wiem, ile pieniędzy będę mieć w danym miesiącu, mogę zastanowić się, ile
w tym miesiącu planuję wydać pieniędzy.
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W wydatkach co miesiąc mam dokładnie te same kategorie:
● Jedzenie (to, co kupujemy w sklepach i sklepikach; jeśli chodzimy jeść na
miasto, wpisuję to w sekcję „Wyjścia i wyjazdy”)
● Chemia (od szamponu, przez sól do zmywarki, po proszek do prania czy
płyn do podłóg)
● Leki (tutaj wpisuję również dodatkowe opłaty za jakieś badania itp.)
● Rachunki (gaz, prąd, woda, telefony itp.)
● Kredyty
● Mieszkanie (wszystkie rzeczy związane z urządzaniem mieszkania: od
naczyń, przez farbę, po meble)
● Auto (od paliwa, przez remont silnika, po ubezpieczenie)
● Nauka (książki, kursy, szkolenia)
● Ubrania
● Wyjścia i wyjazdy (posiłki jedzone na mieście, bliższe i dalsze wycieczki)
● Prezenty (dla siebie i dla innych)
● Pomaganie (czy to wysyłka książek do Domu Samotnej Matki, czy to
darowizna na jakiś cel)
● Inne (wszystko, czego nie udało mi się nigdzie zakwalifikować)
Na początku miesiąca jestem w stanie określić na co mniej więcej potrzebuję
wydać pieniądze. Wiem, czy muszę kupić jakiś prezent, jakie rachunki mam do
zapłacenia, czy mamy zaplanowany jakiś wyjazd. Pod to, co już wiem, ile
zarabiam i ile chcę zaoszczędzić, mogę zaplanować to, ile wydam w kategoriach,
które mogą poczekać, np. czasem rezygnujemy z kupowania ubrań, gdy mamy
miesiąc samych prezentów i przekładamy to na kolejny. Wiele prezentów kupuję
dużo wcześniej, wtedy, gdy wiem, że zbliża się miesiąc dużych obniżek. Podobnie
sprawa ma się z kupowaniem ubrań i wtedy na pewno w tej sekcji zaplanuję
wydatki. Jeśli wiem, że po sezonie zaczynają się obniżki cen ubrań istnieje
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całkiem duże prawdopodobieństwo, że wtedy będę kupować coś na kolejny rok.
Wiem dokładnie czego będę potrzebować, bo wiem, czego mi brakowało albo co
już jest w tak opłakanym stanie, że na kolejny sezon już się nie będzie nadawać.
W kolejnym miesiącu biorę do ręki 3 długopisy - czerwony, zielony i niebieski i porównuję plan z realiami. Uzupełniam więc długopisami kolumnę dotyczącą
minionego miesiąca. Na czerwono wpisuję wydaną kwotę, która została z mojej
winy przekroczona w porównaniu do planu (np. miałam nie kupować książek, ale
nie udało mi się powstrzymać i kupiłam kilka…); na zielono, jeśli udało mi się
wydać na coś tyle samo lub mniej, niż przypuszczałam; natomiast na niebiesko
wpisuję ilość wydanych pieniędzy w danej kategorii, jeśli czegoś nie
przewidziałam. Informacyjnie, żeby zwrócić na to uwagę przy planowaniu
ołówkiem kolejnego miesiąca. Nikt nie jest nieomylny, a jak wiadomo czasem
wpadnie jakiś nieprzewidziany wydatek (np. remont silnika:D), dlatego też nie
trzeba się biczować o każdą złotówkę wydaną powyżej planu, bo nie zawsze był
to wydatek, którego w danym miesiącu dało się uniknąć.
Dodam tylko, że nie prowadzę na papierze żadnego rejestru dziennego czy
tygodniowego. Dlatego też nie ma go w kalendarzu. Ja do tego mam cały plik
w Excelu i na każdy miesiąc osobny skoroszyt, gdzie wpisuję dosłownie wszystkie
wydatki. Gdy płacę gotówką albo robię zakupy, które potem będę dzielić na
kategorie (tak się zdarza w hipermarketach, gdy kupuję coś z działu spożywczego,
chemii oraz prezent dla kogoś), wtedy zbieram rachunki i co kilka dni „sprzątam”
z nich portfel wpisując wszystko do pliczku exeliczku. Jeśli płacę kartą i nie ma
potrzeby dzielenia wydatków na kategorie to w te dni, kiedy „sprzątam” portfel
zwykle również odpalam konto i sprawdzam wszystkie wydatki. Nie zostawiam
całego podsumowania na koniec miesiąca, bo wtedy zajęłoby mi to o wiele
więcej czasu.
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Gastos fijos
Czyli stałe opłaty…

Na tych stronach kalendarza masz miejsce
na pamiętanie o wszystkim, żeby np. nie
było

odsetek

od

niezapłaconych

rachunków.
Wypisz wszystkie miesięczne opłaty, jakie
musisz zrobić.
Nie zapomnij też o tych rocznych zapisując
datę, do kiedy musisz dokonać wpłaty.
Kalendarz będzie pamiętał o wszystkim za
Ciebie. Każdy niezapłacony rachunek to
puste pole w tabeli, które wśród tych
wszystkich

zapłaconych

będzie

wręcz

świecić.
Jedyne, co musisz zrobić, to raz w miesiącu zaglądać na stronę z wydatkami. To
żaden problem, wystarczy, że wyrobisz sobie nawyk zerkania na początkowe
strony kalendarza podczas comiesięcznych podsumowań i planowania.
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Ahorros
Czyli oszczędności...

Masz tu miejsce na opisanie dokładnych
celów finansowych, a później, cegiełka po
cegiełce, zapełnianie tych pustych miejsc
kolejnymi złotówkami. To może być nowy
telefon albo wakacje w ciepłych krajach
zimą. Od razu lepiej Ci się będzie
oszczędzać, gdy w tabelce będziesz widzieć
postępy. W zależności od tego, czy cel to
100zł, 1000zł czy 10 tysięcy, jedna kratka
będzie oznaczać coś innego - wystarczy
w pierwszej kratce zapisać, jaką kwotę
odzwierciedla to pole.
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Regalos
Czyli prezenty...

Wypisujesz

daty

obdarowania.

i

imiona

Potem,

osób

zaglądając

do
raz

w miesiącu, będziesz mieć świadomość
komu trzeba kupić prezent w danym
miesiącu. Tutaj możesz też na bieżąco
wpisywać sobie pomysły na prezenty.
Czasem wystarczy słuchać drugiej osoby,
żeby już pół roku przed jej urodzinami mieć
pomysł na prezent. Dlatego warto to
zanotować wtedy, kiedy pomysł wpada do
głowy, żeby nie musieć zastanawiać się
kilka dni przed urodzinami. Ja zawsze
staram się kupować prezenty miesiąc wcześniej, a te świąteczne czasem
zaczynam zbierać już we wrześniu. Ale o świątecznych prezentach będę jeszcze
pisać.

www.optimismocompartido.pl

Formación del hábito en 30 días
Czyli budowa nawyku w 30 dni...

Nawyki to coś co może mocno ułatwić Ci życie, jeżeli będziesz z nich mądrze
korzystać. Sugeruję Ci dlatego zastanowienie się nad swoimi złymi nawykami.
Czy są jakieś, z których bardzo chcesz zrezygnować, ale ciężko Ci to idzie?
A może po prostu chcesz zbudować jakiś nawyk, żeby żyło Ci się lepiej?
W kalendarzu masz 2 strony, na których możesz pracować nad dwoma
nawykami. Sugeruję jeden nawyk na pół roku. Nie ma co się zamęczać.
A 2 nawyki rocznie to zawsze 2 kamienie milowe do przodu, aniżeli nie
zbudowanie żadnego czy brak zmian w dotychczasowych nawykach.
O tym jak najlepiej do tego podejść
czytałam

książkę

pt.

„Siła

nawyku”

Charlesa Duhigga i z całego serca Ci ją
polecam. Na stronie dotyczącej nawyków
sugeruję Ci zbudowanie pętli nawyku (Mi
ciclo del hábito). Autor książki świetnie
opisuje całe „zajście”, jakie ma miejsce
w naszym życiu w zasadzie na każdym
kroku. Proces, w którym nasz mózg tworzy
sobie nowy nawyk, nazwał pętlą nawyku.
Mając świadomość etapów pętli nawyku
oraz tego, że Twoje nawyki są takie, jakie
sobie wybierasz, masz większą szansę sukcesu w tworzeniu nowych
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i zastępowaniu złych nawyków tymi lepszymi. Kolejny krok to ustalenie
wskazówki (La señal), czyli tego CZEGOŚ co musi się zadziać, że Twój mózg
podświadomie przypomina sobie o całym nawyku. Wskazówka to inaczej
wyzwalacz, który mówi mózgowi, aby przeszedł w tryb automatyczny
i podpowiada, który nawyk trzeba wybrać. Taka wskazówką może być konkretne
miejsce, konkretna osoba, dźwięk, czas w ciągu dnia czy tygodnia, stan
emocjonalny, jakieś zdarzenie. Połowa sukcesu to zidentyfikowanie tego CO
wywołuje w nas jakąś reakcję.
P r z ykł ad ?
Masz ochotę na słodki gazowany napój – co to spowodowało? Ktoś pił go
w Twoim otoczeniu? Zmęczenie powoduje chęć na cukier? Za mało pijesz, a to
jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci na myśl? Odpowiedzi może być wiele
i każda z osób mających problem z nadmiernym piciem tego typu napojów może
znaleźć inna wskazówkę dla tego nawyku.
Kolejnym krokiem będzie znalezienie odpowiedniej nagrody (La recompensa),
żeby zadziałał zwyczaj (La rutina). Zwyczaj to jest właśnie to rutynowe działanie,
które „dzieje się” po tym, jak nasz mózg „złapie” wskazówkę i będzie nią podążać.
Zwyczaj może mieć charakter fizyczny, umysłowy lub emocjonalny. Jest to
konkretne działanie, które podejmujesz po tym, jak wystąpi nada wskazówka.
P r z ykł ad ?
Coś słodkiego po obiedzie, przeglądanie Instagrama podczas wykładu
z makroekonomii, szybkie wstanie po pierwszej nutce z budzika.
Nagroda to coś, czego oczekujesz po działaniu. Pomaga ona mózgowi
zdecydować czy dana pętla nawyku jest warta tego, by ją zapamiętał na
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przyszłość. Czasami, żeby dojść do tego jaka faktycznie jest nagroda, dlaczego to
się stało Twoim nawykiem, musisz trochę poeksperymentować.
Jak sprawdzić, o którą nagrodę chodzi?
Codziennie próbuj dostarczać sobie innej nagrody po wykonaniu danego
działania, aby wiedzieć czego tak naprawdę oczekuje Twój mózg. Czy coś słodkie
po obiedzie jest związane z tym czymś słodkim? A może z chwilą dla siebie?
A może z wyjściem „do ludzi”?
Wypisz swój nawyk (Mi hábito), który chcesz zbudować albo osiągnąć po zmianie
dotychczasowego. Zastanów się CO takiego dzieje się w Twoim otoczeniu, co
robisz, co mówisz, że potem idziesz w danym kierunku, że robisz coś zwyczajowo,
często się nawet nad tym nie zastanawiając, że tak się dzieje.
A t e r az po m yś l c o dz i e j e s i ę PÓ Ź NI E J…
… Co dzieje się w momencie jak postąpisz zwyczajowo?
… Jak zadziała Twoja rutyna?
… Jaki rodzaj nagrody otrzymujesz?
… Dlaczego tak bardzo pragniesz tej konkretnej nagrody?
Najpierw wspólnie skupimy się na zmianie nawyku. Za dużo podjadasz między
posiłkami? Nie ruszasz się, nie uprawiasz sportu? Za dużo siedzisz bezmyślnie
przed telewizorem, przy komputerze, z telefonem w ręku? Za każdym razem, gdy
masz siadać do nauki języka „coś” się wydarza i musisz się tym „czymś” zająć?
Problemów związanych z nawykami, z którymi się borykasz może być wiele,
dlatego najpierw przejdziemy przez zmianę nawyku.
Po dokładnej analizie trzech etapów pętli nawyków możesz przejść do próby
zmiany nawyku. Musisz dowiedzieć się jaka wskazówka wywołuje nawyk, jak ten
www.optimismocompartido.pl

Twój nawyk wygląda od początku do końca, jaka jest jego rutyna oraz
najważniejsze – musisz odkryć, co tak naprawdę jest w przypadku tego nawyku
nagrodą dla Ciebie. Bo dla każdego, nawet podobnie wyglądający nawyk, może
dawać inną nagrodę.
Nigdy nikt nie jest w stanie do końca pozbyć się starego nawyku. Aby go zmienić,
najlepiej jest zachować starą wskazówkę oraz starą nagrodę, ale pomiędzy
wstawić nowy zwyczaj. Metoda ta została nazwana metodą kanapki, ponieważ
coś nowego ubierasz w znane szaty i sprawiasz, by to, co nieznane nagle
wyglądało znajomo. Twój mózg wtedy nie stawia takich oporów, jakie stawiałby
przed diametralną zmianą. Dla naszego mózgu ewolucja zawsze będzie lepsza niż
rewolucja.
Niektóre nawyki są tak potężne, że są w stanie przytłoczyć naszą zdolność
dokonywania wyborów i dlatego, będąc pod ich wpływem, nie odpowiadamy
niejako za nasze czyny. Wszystkie nałogi, również swego czasu były tylko
pojedynczym działaniem, który przekształcił się w nawyk. Nie ze wszystkimi
nawykami można sobie poradzić samodzielnie. Pamiętaj, że to nie wstyd prosić
o pomoc, czy to kogoś bliskiego czy bardziej specjalistyczną, w przypadku
nawyków najgorszego kalibru.
Jeśli chcesz wyrobić w sobie nowy nawyk, musisz znaleźć wskazówkę, która
pomoże Ci ten nawyk uruchomić. Sama wskazówka oraz nagroda to jeszcze nie
wszystko na drodze do sukcesu. Twój mózg musi oczekiwać nagrody, pragnąć jej,
aby nawyk się zautomatyzował.
Żeby stworzyć nowy nawyk (lub zmodyfikować stary) musisz zdecydować, że tak
ma się stać. Musisz świadomie zaakceptować pracę. Musisz wiedzieć, że masz
kontrolę i być wystarczająco pewną siebie, by to wykorzystać.
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W tworzeniu nowego nawyku musisz świadomie wybrać wskazówkę
i zapamiętać ją. Ta wskazówka stanie się wyzwalaczem Twojego nowego
nawyku. Przez pierwsze dni może Ci być ciężko w wytrwaniu przy danym
działaniu, ale jeśli nie poddasz się, po kilkunastu dniach to działanie stanie się
Twoją rutyną. „Wystarczy tylko” przez 30 dni świadomie działać w rytm tego
cyklu nawyku. Zarówno przy zmianie nawyku, jak i próbie stworzenia nowego
musisz mieć plan. To jest tak jak z nowymi nawykami żywieniowymi. Musisz
ustalić wskazówki – planowanie menu z wyprzedzeniem, rutynę – czyli zdrowe
odżywianie oraz proste nagrody, jeżeli uda Ci się wytrwać w swoich
zamierzeniach.
Spisywanie celów i tworzenie szczegółowych planów pomaga w ich realizacji. Nie
tylko życiowe czy językowe plany i cele na dany rok są ważne. Jeśli chcesz zmienić
jakiś nawyk albo zbudować nowy, musisz najpierw dobrze go zaplanować i ułożyć
sobie konkretne kroki. W planie musisz dokładnie określić, jak zamierzasz sobie
poradzić z realizacją celu. Wyszczególnij każdą przeszkodę, na jaką możesz się
natknąć i zawczasu opracuj rozwiązania.
P r z ykł ad ?
Chcesz się zdrowo odżywiać to nie możesz iść tymi samymi ścieżkami co do tej
pory. Nie znasz żadnych zdrowych przepisów, więc musisz ich poszukać, nie masz
żadnych zdrowych składników, musisz je kupić, musisz przestać kupować
niezdrowe przekąski. Musisz to wszystko wypisać krok po kroku i kiedy pojawia
się pokusa – Ty wiesz, jak zareagować, bo masz to zapisane. Każda pokusa
w takim przypadku, powinna być opisana w Twoim planie i powinna mieć
alternatywę działania. Chcesz skręcić do McDonald’s wracając z pracy? Miej
zawsze butelkę wody ze sobą, skup się na tym, że wiesz, że to jest pokusa
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i świadomie wypij wodę z myślą o zdrowym posiłku, który czeka na Ciebie
w domu.
Siła wiary
Nie, nikt Ci tutaj nie każe wierzyć w Boga. Wiara w Boga czy jej brak nie ma
wpływu na budowanie nawyków. Chodzi o wiarę w zmianę, Musisz wierzyć, że
zmiana nawyku czy utrzymanie nowego zadania zanim stanie się rutyną są
w ogóle możliwe. Mówi się, że jeśli powiemy komuś (a tym samym i sobie), że
ma wszystko, czego mu potrzeba, żeby osiągnąć sukces, udowodni Ci, że masz
rację. Dlatego musisz uwierzyć, że masz wszystko, tylko musisz to odpowiednio
wykorzystać. Musisz zmienić pewne przyzwyczajenia i rutyny i zbudować nowe,
bo jak powiedział Albert Einstein „szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów”.
Jeżeli wierzysz, że możesz się zmienić, że możesz zmienić swoje nawyki – zmiana
ta stanie się realna. Siła nawyków polega właśnie na wierze oraz na świadomym
dokonywaniu wyborów. Gdy dokonasz wyboru i wybór ten zautomatyzuje się,
nawyk stanie się nieunikniony.
Siła woli
Wiele badań wskazuje na to, że samodyscyplina ma silniejszy wpływ na
osiągnięcia szkolne uczniów, niż ich zdolności intelektualne. Wraz z kolejnymi
powtórzeniami, siłą woli, aby się uczyć, siadać do nauki, zamiast do gry
komputerowej kolejny wieczór z rzędu, uczeń wierzy, że może więcej i wierzy, że
ma większe zdolności. A jak już pisałam w poprzednim akapicie – moc naszego
myślenia jest niewyobrażalna. Najlepszym sposobem wzmacniania siły woli jest
przekształcenie jej w nawyk. Ona nie jest zwykłą umiejętnością. Jeśli będziesz ją
wzmacniać w jednej sferze życia, będzie promieniowała również na pozostałe.
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P r z ykł ad ?
Kiedy ludzie zaczynają uprawiać jakiś sport, lepiej zaczynają sobie radzić
z kontrolą impulsów. Lepiej się odżywiają, częściej potrafią sobie odmówić
„drobnych przyjemności”, które są niezdrowe i zastępować je zdrowymi
wyborami. Uczą się, jak odwracać uwagę od pokus i skupiać się na celu.
Nawyki, które sobie zbudujesz mogą kierować Twoim życiem w stronę, którą
chcesz lub w zupełnie przeciwnym kierunku. To od Ciebie zależy, jakimi
nawykami się otoczysz. Kluczowe nawyki czynią trudne wybory o wiele
łatwiejszymi, ponieważ w sytuacji, gdzie będziesz mieć kilka rozwiązań jakiejś
sytuacji, Twój mózg wybierze ten nawyk, związany ze wskazówką, którą
wyodrębni w całym chaosie. Dlatego warto budować pewne nawyki (na przykład
nawyk planowania w niedzielę najważniejszych rzeczy kolejnego tygodnia), żeby
w razie dużej ilości rzeczy na głowie postąpić rutynowo i w ten sposób sobie
pomóc.
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Listado de tareas
Czyli zadania i obowiązki...

To tutaj właśnie wpiszesz wszystkie zadania
powtarzane co tydzień czy co miesiąc. Są to
znane z bullet journali trackery – tam
zwykle występujące w wersji dziennej, ja
wrzucam wersję tygodniową i miesięczną.
Wypisujesz sobie listę rzeczy do zrobienia
w ciągu całego roku (powtarzalnych raz
w miesiącu albo raz na kilka miesięcy),
a następnie zamalowujesz kratki danego
miesiąca, jeśli daną czynność już wykonasz.
Możesz zaznaczyć również dane kratki
w całej tabeli, jeśli coś robisz właśnie co
kilka miesięcy. Ja tak mam z tabelą z zadaniami miesięcznymi. Mam zaznaczone
innym kolorem kratki, w których miesiącach mam coś zrobić. Zwykle są to rzeczy,
które wykonuję co dwa lub trzy miesiące albo nawet raz na pół roku.
Co mam wpisane?
● M e ns u al e s / M i e s i ę c z ne
o Zmiana pościeli
o Sprawdzanie daty ważności leków
o Czyszczenie zmywarki
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o Mycie okien
o Sprawdzanie dokumentów
o Sprawdzanie dat ważności
produktów w kuchni
o Sprawdzanie daty ważności
kosmetyków
o Kąpiel kwiatków
o Zgrywanie zdjęć z telefonu
i aparatu
o Tu i Teraz – czyli moje
wypisywanie różnych przeżyć
z danego miesiąca
Nie wszystkie rzeczy z tej listy robię co miesiąc. Umówmy się, nawet, mimo że
lubię myć okna i lubię widzieć słońce przez czyściutkie okna to przecież nie myje
ich 12 razy do roku 😉

● S e m an al e s / T ygo dn i o w e
o Sprzątanie kuchni
o Podlewanie kwiatków
o Mycie luster
o Prasowanie
o Różaniec
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Limpieza
Czyli sprzątanie...

W sekcji „Sprzątanie” wypisz wszystkie
zadania dotyczące tego tematu. Od tych
dużych, jak mycie okien (jeśli robisz to dwa
razy do roku), po te najmniejsze, jak
ścieranie kurzy zaraz przed świętami itp. Co
tylko przyjdzie Ci do głowy. Jak już
wszystko wypiszesz, zastanów się, jak to
podzielisz czasowo. Specjalnie są zrobione
dwie listy – jedna na wiosnę, druga na
jesień. Są osoby, które sprzątają przed
świętami. Są osoby, które nie sprzątają
wcale. Ja sprzątam na wiosnę, ale nie tą
kalendarzową, tylko tą, którą czuję. Zwykle jest to kwiecień/maj. Kiedy robi się
cieplej, jest więcej słońca dostaję zastrzyk energii, który od razu chcę
spożytkować na sprzątanie. Nic na to nie poradzę, że lubię sprzątać, a jeszcze
bardziej lubię efekt, jaki mogę po tym sprzątaniu osiągnąć. Oczywiście mając
dwie młode damy w domu ta czystość trwa bardzo krótko, ale i tak warto. Drugi
zryw mam po moich urodzinach. Aby przetrwać czas do świąt Bożego Narodzenia
„umilam” sobie dni jakimiś obowiązkami. Nie lubię dużo sprzątać na raz, ale nie
lubię też brudu, tak więc żeby nie zajechać się, dzielę wszystko na różne miesiące
i tygodnie. Niekiedy są to naprawdę małe rzeczy, 5-10 minut dziennie, ale
uważam, że czasem trzeba je wykonać, żeby potem nie okazało się, że coś
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zaniedbywane przez kilka miesięcy czy lat potem odbijało nam się czkawką przez
dłuższy czas.
Poniżej przedstawiam Ci przykłady moich zadań na dany sezon.
•

D e pr i m av e r a / W i o s e nne
o Omieść żyrandole, plafony itp.
o Przetrzeć drzwi
o Przetrzeć kaloryfery
o Omieść obrazki
o Wymiana garderoby na wiosenno-letnią
o Szafki w kuchni wewnątrz
o Szafki w kuchni zewnątrz
o Wyszorować parapety

•

D e o t o ñ o / Je s i e n ne
o Omieść żyrandole, plafony itp.
o Przetrzeć drzwi
o Przetrzeć kaloryfery
o Omieść obrazki
o Wymiana garderoby na jesienno-zimową
o Szafki w kuchni wewnątrz
o Szafki w kuchni zewnątrz
o Szafa w sypialni
o Omieść książki
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Preparaciones para la Navidad
Czyli przygotowania świąteczne…

Należysz do osób, które uwielbiają święta i nie możesz się ich doczekać jak małe
dziecko rozpakowywania prezentów? Czy raczej ich nie lubisz, robisz totalne
minimum albo w ogóle ich nie obchodzisz? Ja jestem jedną z tych osób, które
myślą o świętach już od 1 listopada. Jest to spowodowane faktem, że nienawidzę
listopada (podobnie jak września, choć musze przyznać, że ten rok to pierwszy
rok, w którym wrzesień był dla mnie całkiem miły). Listopad jest ciemny, szary
i ponury, więc żeby go sobie umilić, nastrajam się już powoli świątecznie.
Jesienna szaruga potrafi wprowadzić w otchłań rozpaczy, dlatego lepiej zadbać
o dobre samopoczucie. A co jak co, ale właśnie przygotowania świąteczne to
najlepsze co może być, żeby nie myśleć o szarych krótkich deszczowych dniach.
Najlepiej wypełnij te strony kalendarza
wstępnie już w te święta albo zaraz po nich.
Będziesz dokładnie pamiętać, czego nie
udało Ci się zrobić, co musisz dokupić, czego
chcesz spróbować w kolejnym roku.
Będziesz wiedzieć też, co było idealne
i warte powtórzenia.
Usiądź

raz

i

zaplanuj

wszystko,

a przygotowania świąteczne nie będą Ci
straszne. Rozbij wszystkie zadania na
kolejne 4 miesiące, od września do grudnia:
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akcję sprzątanie, zakupy, prezenty, spotkania, robótki ręczne, zajęcia dla dzieci,
ciekawe wyjścia w miasto...
U mnie znajduje się pieczenie pierników (oczywiście tych szybkich, bo z 3 i 5-cio
latką robienie pierników, których ZARAZ nie możesz ozdobić jest totalnie bez
sensu), przegląd ubrań, wybór zestawów ubrań dla wszystkich w te świąteczne
dni, żebyśmy do siebie pasowali, jak również ozdabianie domu. Wiem, że w wielu
domach rządzi tradycja nakazująca strojenie domu, a już na pewno strojenie
choinki dopiero w Wigilię, natomiast u nas w domu stworzyliśmy sobie swoją
własną tradycję (bo po świętach ozdoby świąteczne już chce tylko zbierać
i chować do pudełek) i dom wygląda świąteczne już od pierwszego weekendu
grudnia, a w okolicach 6 grudnia ubieramy choinkę. Dzięki temu święta czuć cały
grudzień, a zaraz po Nowym Roku wszystko idzie z powrotem do piwnicy.
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Presupuesto
Czyli budżet…

W sekcji „Budżet” wypisz listę osób, do
których chcesz wysłać pocztówki, wszystkie
dekoracje, których w tym roku zabrakło
albo które uległy zniszczeniu oraz te
potrawy, które będziesz przygotowywać.
Dopisz do tego wszystkiego koszt każdej
rzeczy.
W grudniu tego roku najlepiej wiesz, ile co
kosztuje (sugeruję doliczyć 20%, bo ceny
zazwyczaj idą w górę), a przynajmniej nad
tym nie trzeba będzie się wysilać później.
Ogólnie jestem zdania, że życie trzeba sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Mnie na
przykład wypisywanie wszystkiego bardzo ułatwia. Nie muszę myśleć o czymś,
bo mój kalendarz o tym pamięta za mnie. Wiadomo, ozdoby świąteczne, których
Ci zabrakło najlepiej kupić jeszcze po świętach w tym roku. Jeśli tylko jest, nie
czekaj na przyszły rok, jak wszystko z powrotem będzie za drogie. Po świętach
w sklepach chcą się pozbyć jak najwięcej, dlatego ceny są dużo niższe niż będą
na początku grudnia, przed świętami. Wiadomo, nie wszystko da się kupić już
teraz, dlatego warto wypisać sobie listę tych rzeczy, żeby kalendarz Ci o nich
przypomniał.
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Reuniones y regalos
Czyli spotkania i prezenty…

W tym roku wypisz również wszystkie
osoby, z którymi chcesz się spotkać
na świętach w przyszłym roku, komu chcesz
kupić prezent. A może już masz jakieś
pomysły, co mogłoby to być? Czasem
pomysły

na

prezent

przychodzą

w momencie, kiedy najmniej byśmy się tego
spodziewały, dlatego dobrze jest mieć już
z góry narzucone miejsce w kalendarzu na
takie sprawy, bo dzięki temu, jak tylko
pojawi się w Twojej głowie jakiś pomysł,

od razu zapiszesz go w kalendarzu.
Przyszłoroczne święta będą dla Ciebie
przyjemnością od początku do końca,
ponieważ

nic

nie

będziesz

robić

w pośpiechu. Wypisując już w tym roku
wszystko,

uwzględnisz

to,

ile

czasu

potrzebujesz na wszystko, bo doskonale to
pamiętasz z tego roku. A potem po prostu
we wrześniu zaczniesz odhaczać zadania
do wykonania i na spokojnie wyrobisz się ze
wszystkim.
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Tiempo libre
Czyli czas wolny…

Przejdźmy teraz razem do zarządzania czasem wolnym. Czasami w tym
pośpiechu, ciągłej gonitwie i odhaczaniu celów, zapominamy, że musimy
odpoczywać. Niby mówimy, że najważniejsza dla nas jest rodzina, ale jakoś nie
starcza nam czasu, żeby spędzić wieczór z najbliższą nam osobą. Niby mówimy,
że uwielbiamy uprawiać jaki sport, że to nas odpręża, a potem, gdy przychodzi
co do czego, okazuje się, że każde popołudnie spędzamy przez telewizorem czy
komputerem. Dlatego w kalendarzu znajdziesz też kilka stron, które przypomną
Ci, że nie samą nauką i nie samą pracą człowiek żyje. Strony te będą Ci
drogowskazem na drodze do równowagi, między tym co przyjemne i tym co
pożyteczne. Teraz przemyśl sobie dokładnie co sprawia Ci przyjemność i jak
chciałabyś to ugryźć w przyszłym roku, a potem co miesiąc podczas planowania
danego miesiąca przejrzyj te strony i korzystaj z nich i z tych pomysłów, które
wymyślisz teraz.
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Rituales
Czyli rytuały…

Rytuały poranne i wieczorne oraz te, do
których chcesz wracać co miesiąc czy co trzy
miesiące. Może to być poranne czytanie,
joga, spacer z psem. Może to być wieczorna
medytacja, relaks przy ulubionym filmie czy
serialu. Może to być piątkowe spa w domu,
wyjście do kina z koleżanką. Może to być
wizyta

u

fryzjera,

psychoterapeutki.

kosmetyczki

Wypisz

tutaj

czy
te

czynności, które mają się stać Twoją
codziennością. Nie ma to być koncert
życzeń, tylko to, co faktycznie wprowadzisz do swojego życia. Ma to być też
swego rodzaju przypomnienie. Czasem o czymś zapominamy, choć jest to dla nas
ważne. Dlatego wpisanie tego do kalendarza będzie nam pomagać
w zapamiętaniu wszystkiego.
J a k t o w y gl ą da u m ni e ?
Poranki to krem na dzień i makijaż. Od razu czuję się bardziej wyspana. Mam też
czas na wypisanie wizji życia (mam do tego specjalny zeszyt, w którym przepisuję
to, co wymyśliłam kilka lat temu, od czasu do czasu modyfikując to według
zmieniającej się rzeczywistości). Do porannych rytuałów doszły również
codzienne ćwiczenia mięśni brzucha oraz jedno ćwiczenie z języka hiszpańskiego.
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To może być coś do przeczytania, jakieś ćwiczenie z gramatyki albo jakieś zadanie
z testów DELE. Oprócz tego jako poranny rytuał, choć dotyczy to całego dnia,
wpisałam dbanie o sylwetkę. Praca przy komputerze (zarówno na etacie, jak i po)
oraz raczej średnia ilość ruchu ostatnich miesięcy sprawiły, że mam duże
problemy z bólem barku i ręki. Dlatego obecnie ćwiczę odrobinę z samego rana
i staram się raz lub dwa razy dziennie w ciągu całego dnia. Na kolejny rok chcę
też bardziej pilnować liczby robionych kroków i jeśli w ciągu dnia ich nie wyrobię,
będę zaliczać dłuższe spacery z psem wieczorem. No właśnie.
A c o z w i e c zo re m ?
Muszę pamiętać o nawilżaniu ciała i o demakijażu. Oprócz tego piszę w dzienniku
wdzięczności oraz, tak jak rano, robię jakieś jedno ćwiczenie z hiszpańskiego. Na
ten rok będę chciała dodać jeszcze jedno ćwiczenie z języka angielskiego,
ponieważ ten język też umiem na dość dobrym poziomie i nie chciałabym tego
zmieniać.
Oprócz tego raz w tygodniu robię peeling i biorę długą kąpiel z książką. W końcu
nauczyłam się chodzić co miesiąc na paznokcie i raz na 3 miesiące chodzić na
farbowanie i obcinanie do fryzjerek. Trochę mnie to kosztowało. I wcale nie
chodzi mi o pieniądze, a o wyrobienie nawyków. Do ideału w kwestii rytuałów
jeszcze mi daleko, ale już i tak dużo dobrego jest za mną. Dlatego myślę, że jeśli
na początku dorzucisz jedną rzecz do swoich rytuałów, będzie to i tak krok do
przodu.
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Ideas de pasatiempos
Czyli sposoby na spędzanie czasu…

Gdy pada deszcz, gdy mamy nagle wolną
chwilę, gdy ktoś do nas wpada na dłużej.
Zawsze przychodzi taki moment, kiedy
chcielibyśmy coś porobić, ale nie mamy
pomysłu, co by to mogło być. Od tego
w kalendarzu masz strony z pomysłami. To
tutaj wypiszesz wszystkie pomysły, które
przychodzą Ci do głowy nagle, ale nie
wtedy, kiedy masz na nie czas. Czasem
przeczytasz coś w jakiejś książce, czasem
ktoś się pochwali ciekawym zajęciem
w gronie znajomych, wpadniesz na ciekawą
stronę z pomysłami w Internecie. Oj, jakby się wtedy chciało to zrobić, no ale
w danej chwili nie ma na to czasu. A kiedy jest czas, pomysły jakby ulatują
z głowy. Kiedy będziesz je na bieżąco zapisywać, w momencie nagłego przypływu
wolnej chwili możesz szybko z tych pomysłów skorzystać.
Przykłady pomysłów z mojego kalendarza:
•

W s am o t no ś c i :
o Kawiarnia
o Ciepła kąpiel
o Puzzle
o Nauka języków
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o Taniec
o Joga
o Medytacja
o Pianino
o Fitness
o Nauka haftowania
o Bieganie
o Podcasty
•

Z bl i s ki m i
o Scrabble
o Kalambury
o Azul, Eurobiznes i inne gry planszowe
o Netflix
o Kręgle
o Basen
o Bilard
o Siatkówka
o Puzzle
o Rower
o Rolki
o Kino

•

Z dzi e ć m i
o Mediateka
o Rower
o Farbki
o Masa solna
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o Zabawa z galaretą z siemienia lnianego
o Zabawy po hiszpańsku z Princesa de la Luz czy Canta Juego VEVO
o Bajki po hiszpańsku: Oso Traposo, David el Gnomo, Dora la
Exploradora…
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Inspiraciones para el verano
Czyli inspiracje na wakacje...

Masz już pomysł na wakacje albo dopiero
coś rodzi się w Twojej głowie? Tutaj masz
miejsce, żeby wszystko zapisać. Co jeszcze
musisz zrobić przed wyjazdem? O czym nie
możesz zapomnieć? A może są to zwykłe
wydarzenia, w których chcesz wziąć udział
podczas wakacji? To wszystko zapisz
w jednym miejscu, żeby Ci nie umknęło,
kiedy te wakacje w końcu nadejdą. U mnie
wygląda to tak, że te inspiracje rodzą się
cały rok, a potem, podczas wypełniania
nowego

kalendarza

wracam

do

początkowych stron poprzedniego kalendarza i przepisuję niektóre rzeczy,
trochę je modyfikuję i gotowe.
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Sección mensual
Czyli sekcja miesięczna...

W comiesięcznym zestawie stron znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz.
Jest duży kalendarz obecnego miesiąca,
gdzie możesz wpisać wszystkie ważne daty,
aby mieć je w jednym miejscu. Kratki są na
tyle duże, że możesz wiele zanotować już
w samym kalendarzu. Zwłaszcza jakieś
ważne daty, wizyty u lekarza, gości, kina czy
teatry. Na kolejnych stronach jest miejsce
na bardziej szczegółowy plan, listę celów,
plan nauki języka obcego, plan posiłków
oraz strona z harmonogramami. O tym wszystkim napiszę więcej na kolejnych
stronach.
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Enfoque mensual
Czyli ukierunkowanie miesiąca…

Jest to miejsce, gdzie wypisujesz wszystkie
cele na dany miesiąc dzieląc je na 5
obszarów.
Podział w kalendarzu w 2019 roku wzięłam
z książki Jamesa Arthura „Życie w pełnej
harmonii ze światem”, a nazywa się on „5
filarów harmonijnego bogactwa”.
Główne kategorie wtedy były określone
z góry i były to:
- Dusza
- Umysł
- Ciało
- Relacje
- Finanse
Te 5 filarów idealnie dzieli wszystkie Twoje cele.
Ile chcesz zaoszczędzić w tym miesiącu? Wpisz to w dział „Finanse”.
Chcesz iść do kina z przyjaciółką? Wpisz to w „Relacje”.
Zacząć chodzić regularnie do kosmetyczki? – „Ciało”.
Więcej czytać? Iść na kurs? – „Umysł”.
N i e za po m i naj o s o bi e i s w o i c h c e l ac h .
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W tym roku, podobnie jak w kalendarzu na rok 2020 nie wpisywałam jednak tych
obszarów; zostawiłam je do wpisania dla Ciebie, ponieważ nie dla wszystkich ten
podział był idealny. W tym podziale często też jest tak, że jakąś rzecz możesz
wpisać zarówno do sekcji „dusza”, jak i „relacje”. Dlatego daję nam wolną rękę,
jak podzielimy te obszary w tym roku.
Na obecną chwilę działa u mnie poniższy schemat, także na pewno będę go
używać dalej w 2021:
o

Rodzina

o

Optimismo Compartido

o

Praca na etacie

o

Czas dla mnie

o

Nauka i rozwój osobisty
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Objetivos del aprendizaje de idiomas
Czyli cele językowe...

Nauka języka obcego to coś, co nieustannie
przewija się w moim życiu. Pierwszy kontakt
z

nauką

języka

obcego

miałam

na

korepetycjach z języka angielskiego, jeszcze
zanim w ogóle miałam go w szkole. Później
był język niemiecki, język hiszpański, łacina,
język włoski, nie zapominając o języku
francuskim. Jeśli również uwielbiasz uczyć
się języków albo potrzebujesz ich, te dwie
comiesięczne strony będą Ci służyć.
Na jednej stronie wypisujesz swoje cele
językowe.
Mogą one dotyczyć różnych języków albo różnych tematów. U mnie będzie to
kilka języków, ponieważ cele roczne w tym aspekcie mam dobrze określone już
od jakiegoś czasu. Wszystko jest podzielone na 4 umiejętności - czytanie, pisanie,
słuchanie, mówienie - oraz dodatkowo pojawia się użycie języka podzielone na
gramatykę i słownictwo.
Taka duża tabelka wcale nie jest stresująca, jak na pierwszy rzut oka może się
wydawać. Wpisujesz do niej malutkie szczegóły, to nie muszą być wielkie cele.
To może być nauczenie się 20 słówek w miesiąc z jakiegoś tematu albo
dowiedzenie się czegoś z gramatyki, przeczytanie 2 tekstów w Internecie albo
obejrzenie w oryginale filmu na Netflixie. Wszystko zależy od podejścia.
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Registro del avance del aprendizaje
Czyli rejestr postępów w nauce...

Na tej stronie masz już znany Ci
z początkowych stron tracker. Dzień po
dniu możesz zaznaczać, ile udało Ci się
zrobić w temacie nauki języka obcego. Jeśli
uczysz

się

kilku

języków,

możesz

wprowadzić różne kolory dla danego
języka.
U mnie jest to:
o Granat dla angielskiego
o Jasny niebieski dla francuskiego
o Czarny dla niemieckiego
o Czerwony dla hiszpańskiego
Możesz zaznaczyć, w który dzień uczysz się jakiego języka i w jakich obszarach
się

rozwijasz.

Możesz

podzielić

tydzień

tak,

że

poniedziałki

i czwartki to dni z angielskim, przy czym w obydwa te dni ćwiczysz mówienie
i czytanie, a resztę umiejętności dzielisz już, tak że każdą z nich robisz raz
w tygodniu. Wszystko zależy od Ciebie.
Daj znać, jeśli uważasz, że w temacie planowania nauki języka zostało napisane
za mało, a na pewno chętnie napiszę o tym coś więcej.
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En la sección mensual adicionalmente…
Czyli dodatkowe plany...

Kolejną dodatkową stroną w sekcji miesięcznej jest plan posiłków (Plan de
comidas). Niby zwykła z pozoru tabela, która może niesamowicie ułatwić Ci życie.
Ja siadam do niej raz w miesiącu i ustalam sobie plan posiłków na cały miesiąc.
Ołówkiem rzecz jasna. Jak to wszystko
u

mnie

wygląda,

codziennych

że

nie

pielgrzymek

do

urządzam
sklepu?

W moim wypadku to wszystko kwestia
planowania posiłków oraz robienie listy
zakupów. Jest to nie tylko niesamowita
oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Dzięki
planowaniu posiłków nie musimy się
zastanawiać codziennie co by tu zjeść, co by
tu zrobić i czy mamy do tego składniki.
Myślę o tym raz w miesiącu (tracę na to
około godzinę, może mniej) oraz raz
w tygodniu ustalając listę zakupów (około 10-15 minut na planowanie i max
godzina na zakupy w tygodniu). Dużo udaje mi się też zaoszczędzić pieniędzy,
ponieważ codzienne zakupy to codzienne kupowanie nie tylko rzeczy
potrzebnych, ale i codzienne reagowanie na zachcianki. Daleko mi do
prawdziwych oszczędności na jedzeniu, ale dzięki liście i planowi posiłków,
skupiam się tylko na tym, żeby kupić wszystko z listy i nie mam czasu na
rozglądanie się po półkach w celu wydawania zbędnie pieniędzy.
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Na ostatniej stronie sekcji miesięcznej
znajdziesz cały zestaw pomocników. Jest
tam harmonogram (Horario) do wpisania
planu zajęć / dodatkowych kursów czy
planu lekcji. W zależności od tego na jakim
etapie życia jesteś tak możesz dostosować
ten harmonogram. Jest też miejsce na
wpisanie wszystkich rzeczy, które muszą
zostać zakończone w danym miesiącu. Są to
takie rzeczy do definitywnego zamknięcia
do konkretnej daty (Fecha límite). Może to
być jakiś ważny egzamin, dokumenty do
złożenia w urzędzie czy szkolenie w pracy. Ostatnia część tej strony to tegoroczna
nowość, a mianowicie miejsce do śledzenia postępów w trzymaniu się swoich
nawyków (Mis hábitos). Tabela ta ma świetne zastosowanie w planach
miesięcznych i tygodniowych z początkowej sekcji kalendarza oraz nadaje się
idealnie do trzymania się planu nauki języków obcych i brakowało jej po prostu
jako pomocnika w codziennych zadaniach. Mam nadzieję, że pomoże Ci lepiej
pilnować się z tymi nawykami, które nadal wymagają pełnej kontroli, żebyś o nich
nie zapomniała
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Planificador de la semana
Czyli plan tygodnia...

Masz już określone cele na dany rok,
a ukierunkowanie miesiąca zostało dobrze
skomponowane, więc możesz skupić się
teraz na zaplanowaniu tygodnia i dnia.
Nauczysz się teraz jak to zrobić, a ja dodam
coś od siebie i pokażę Ci jak robię to
w swoim życiu.

P l ano w an i e t yg o d ni a
Wyrób w sobie nawyk siadania do planowania tygodnia w niedzielę wieczorem.
Jeśli wszystko ogarniesz zanim ten tydzień się zacznie, będziesz mieć mniej
zmartwień w ciągu tygodnia.
P o pi e rw s ze
Zanim zaczniesz planować swój super produktywny tydzień, sprawdź jakie
spotkania masz już umówione.
Wizyta u lekarza? Korepetycje z angielskiego? Ważne spotkanie z klientem?
Wpisz to od razu w odpowiednią rubrykę kalendarza.
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W kalendarzu Optimismo Compartido nie bez powodu dzień został podzielony
na 3 sekcje:
- Rano
- Południe
- Wieczór
Według mnie to jest najlepszy z możliwych
podziałów, bo daje najwięcej możliwości.
Podział godzinowy bardzo ogranicza. Po
pierwsze dlatego, że często masz kilka
spotkań w ciągu jednej godziny – o godz.
9.00 masz zawieźć dziecko do przedszkola,
pójść na pobieranie krwi, a 9.45 już masz
spotkanie z klientem. Oprócz tych 3 rzeczy
w ciągu całego poranka nie masz nic więcej.
Mając podział godzinowy, te 3 rzeczy
musisz wpisać w jednej linijce, a cała reszta
jest pusta. Tutaj masz możliwość wpisania
każdej rzeczy w osobnym miejscu.
Druga sprawa jest taka, że ludzie zwykle planują swój czas pracy na dwa sposoby.
Jedni na konkretne godziny, np. 9.00 robienie prezentacji, 10.30 pisanie artykułu.
Inni znowu wolą bloki godzinowe (ja właśnie należę do tych osób), 2h na artykuł,
1h na prezentację itp.
W ten sposób i jedni i drudzy mogą to zrobić po swojemu, bo ani jedni, ani drudzy
nie potrzebują wypisanych wszystkich godzin, a tym bardziej czasu co pół
godziny.
M ał a ra da.
Wszystkie spotkania i zadania wpisuj innym kolorem w zależności od tematyki –
zawodowe i prywatne, dotyczące pracy na etacie i pracy online itp. Ja na przykład
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używam różnych kolorów dla każdej osoby (E. – róż, J. – fiolet, T. – czarny, ja –
niebieski, zielony i czerwony). Swoje plany mam w wielu kolorach – jedne
dotyczą czasu wolnego, inne czasu poświęconego na bloga i sklep, a jeszcze inne
to wszelkiego rodzaju spotkania. Wybierz tyle kolorów, ile potrzebujesz.
Nie zapomnij tylko na końcu kalendarza zrobić do nich legendy
P o dr ugi e
Zrób listę wszystkich rzeczy, które musisz zrobić w ciągu tego tygodnia. Sprawdź
cele roczne i kwartalne – może akurat coś uda Ci się zrobić w tym tygodniu
(Twoim marzeniem było wziąć udział w warsztatach TED, ale nie udało Ci się
kupić biletów, aż tu nagle patrzysz, że zwolniły się 2 miejsca). A teraz sprawdź
swoje Ukierunkowanie miesiąca (Enfoque mensual). Zobacz, co z tej listy zrobisz
w tym tygodniu, tak żeby na koniec miesiąca mieć zrealizowane wszystko, co
zostało zaplanowane. Nie zapomnij o wszystkich działaniach regularnych, jak
odkurzanie, gotowanie itp. Zabierają one czas, który przez przypadek możesz
zaplanować na jakąś ważną sprawę i potem coś zostanie niezrobione.
P o tr ze c i e .
Uporządkuj listę. Przeczytaj ją całą od początku i zadaj sobie pytanie: Co jest dla
mnie najważniejsze w tym tygodniu? To będzie Twój priorytet. Przeczytaj listę
jeszcze raz i znów zadaj sobie to samo pytanie – co z pozostałych rzeczy jest
najważniejsze. I tak aż do ostatniej rzeczy na liście. Ja zawsze zostawiam listę
nieuporządkowaną, tylko dopisuję cyferki od 1 do … po prawej stronie danego
zadania, żeby wiedzieć co jest najważniejsze.
Skoro masz już gotową listę rzeczy do zrobienia na cały tydzień i wszystkie
spotkania wrzucone w kalendarz, możesz przejść do planowania kolejnego
dnia...
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Planificador del día
Czyli plan dnia…

Masz już dokładnie określone cele roczne rozbite na kwartały. Dokładnie zostały
przemyślane cele na dany miesiąc i podzielone na 5 kategorii. Masz zrobioną listę
zadań na cały tydzień i wpisane wszystkie spotkania. Teraz nauczysz się lepiej
planować swój dzień, żeby móc z niego wyciągnąć jak najwięcej. Zaczynajmy.
T y tu ł e m w s tę p u
Skoro wieczorem w niedzielę planujesz już cały tydzień, to teraz wyrób w sobie
nawyk planowania kolejnego dnia wieczorem dnia poprzedniego. W ten sposób
będziesz mieć „na świeżo” podsumowanie dnia oraz dokładny plan na dzień
kolejny. Wszystkie spotkania już zostały wpisane, więc teraz zostało jedynie
wybrać zadania z listy tygodniowej i wpisanie ich na konkretny dzień.
P o pi e rw s ze
Najpierw usiądź i zrób listę wszystkich rzeczy, które robisz danego dnia. Te z listy
rzeczy z danego tygodnia oraz te, które robisz regularnie. Nie zapomnij
o wszystkich rytuałach, których się trzymasz lub chcesz zacząć wdrażać w swoje
życie. Jeśli jest coś, co wymaga Twojej akcji zaraz po przebudzeniu i „rytuale
poranka”, czyli „wstanę, wysikam się…”

(ja tak zawsze zaczynałam w wieku

5 czy 6 lat planować rysunkowo swój dzień u babci na wakacjach), zanotuj je jako
pierwsze czynności. Wypisz wszystkie priorytety danego dnia, żeby Ci nie
umknęły.
P o dr ugi e
Łącz, co tylko się da w bloki tematyczne. Dzięki temu nie będziesz się wybijać co
trochę z rytmu zmieniając podejście, tematykę, miejsce pracy czy sposób
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myślenia. Czyli biorąc pod uwagę priorytety zaplanuj wszystkie zadania
w blokach. Jeśli masz parę spraw „w terenie” – zrób je za jednym zamachem,
żeby nie odchodzić od biurka co pół godziny czy godzinę.
N i e pr ze c e ni a j s w o i c h m o żl i w o ś c i .
Tak, wiem.
Mamy zawsze patrzeć pozytywnie i że wszystko się uda. Generalnie tak, ale nie
przy planowaniu dnia. Kiedy robisz listę zadań na dany dzień i plan tego dnia, weź
pod uwagę 3 sprawy:
1. Bufor.
Zawsze, gdy planujesz czas na daną czynność dodaj trochę czasu ekstra.
Zwykle coś, co wydaje nam się, że zrobimy w godzinę, tak naprawdę zabiera
nam 1,5h. Zadań „na 5-10 minut” nie wpisujemy do kalendarza, a potem
okazuje się, że było ich z 3-4 i wypadła nam godzina z dnia.
Weź to pod uwagę.
2. Zawsze jest coś, co może wyskoczyć nagle i niespodziewanie.
Musisz wziąć pod uwagę różne problemy, które mogą wyjść w trakcie pracy.
Nie, nie chodzi mi o to, żeby teraz wymyślać wszelkie najgorsze scenariusze,
tylko po prostu „dodać” trochę czasu na takie nieprzewidziane „cosie”.
Czasem może być też tak, że coś wywróci nasz dzień do góry nogami
i będziemy musiały przerwać w połowie. Dlatego tak bardzo cenię sobie
planowanie kolejnych dni i tygodni ołówkiem, a tylko tego najbliższego
długopisem. Wszystkie niespodziewane rzeczy modyfikują nasz plan, ale nie
sprawią, że mamy chaos w kalendarzu.
3. Zaplanuj przerwy.
Ja przewiduję przerwy dwóch typów. Jedna przerwa to ta organizacyjna, na
spisanie wszystkiego, co wpadło nam jako rzeczy do zrobienia w trakcie
zajmowania się zadaniami danego dnia. Może to być również czas, kiedy
będziesz notować różne swoje przemyślenia, które pojawiły się w Twojej
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głowie w trakcie realizacji zadań. Drugi typ przerwy to zwykły odpoczynek.
Tylko roboty są w stanie ciągiem pracować 6-8-12 godzin. Każdy potrzebuje
przerwy - na siku, na kawę, na posiłek, na spacer i odświeżenie umysłu. Wrzuć
ten czas w kalendarz, żeby nie przesadzić z planami i tym, ile czasu poświęcisz
na pracę.
M yś l i s z s o bi e , po c o to w s z ys tk o ro bi ć ?
Odpowiedź jest bardzo prosta.
Żeby mieć łatwiejsze życie.
Żeby o niczym nie zapomnieć.
Żebyś mogła mieć spokojną głowę, podczas gdy kalendarz będzie pamiętał za
Ciebie.
Kiedy planujesz wszystko, lepiej organizujesz swój czas, dzięki czemu,
paradoksalnie, masz go więcej. Kontrolujesz swoje życie tam, gdzie jest to dla
Ciebie konieczne i ono Cię tak nie zaskakuje. Wizyta u lekarza za 15 minut, a na
dojazd potrzebujesz pół godziny. Wyjazd jutro z samego rana, a Ty jeszcze nie
masz zarezerwowanego hotelu. Tych przykładów nie biorę z kosmosu

Dzięki

liście zadań i planowaniu masz wszystko czarno na białym. Nie musisz
w kółko w głowie wałkować listy rzeczy do zrobienia, bo widzisz ją przed sobą.
W momencie, gdy masz czas na pracę, zaczynasz pracować, a nie w chaosie robić
cokolwiek, co akurat Ci się przypomniało, a priorytety leżą i kwiczą.
M yś l i s z s o bi e , a g d zi e s i ę po dzi ał a m o j a s po nt ani c z no ś ć ?
Pewnie żyjesz w przekonaniu, że osoby, które planują mają kij w tyłku i nie stać
ich na spontaniczność.
Nic bardziej mylnego.
Osoby spontaniczne dzięki temu, że planują mają więcej czasu, a co za tym idzie
robią więcej i to właśnie również tych spontanicznych rzeczy. Do końca życia
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w mojej głowie pozostanie, jak za czasów szkoły podstawowej, moja ówczesna
przyjaciółka powiedziała mi, że mnie podziwia, że mam tyle czasu. Chodząc do
dwóch szkół równocześnie i tak miałam bardzo dużo czasu na zabawę i ona nigdy
nie czuła się zaniedbana z powodu tego, że mam więcej obowiązków. Bo tak jest,
planując to, co musisz zrobić, zostaje Ci więcej czasu na robienie rzeczy, które
chcesz robić. Dzięki lepszej organizacji, paradoksalnie mając więcej na głowie,
masz więcej czasu dla siebie.
Z o s taw i am C i ę z t ym i p rze m yś l e ni am i i tr z ym am kc i uk i z a T w o j e
p l a no w ani e dn i a!
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Sekcja końcowa

Na koniec zostawiam Cię z kilkoma listami do zapełnienia swoimi własnymi
rzeczami, z początku kilka z nich jest określone, jak prezentuje lista poniżej,
a reszta są to strony w kropki na Twoje własne przemyślenia:
•

Libros para leer/ Książki do przeczytania

•

Libros

para

comprar/

Książki

do

kupienia
•

Películas para ver/ Filmy do obejrzenia

•

Sitios

para

visitar/

Miejsca

do

odwiedzenia
•

Recetas de platos favoritos/ Przepisy
na ulubione dania

•

Planes para el futuro/ Plany na
przyszłość

•

El año que viene/ Kolejny rok

•

Los años siguientes/ Następne lata
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Jeśli chodzi o plany na przyszłość (Planes
para el futuro), nie mam tutaj na myśli
określania kolejnych celów. Ta lista ma Ci
służyć

do

wypisania

spraw

i wydarzeń, które wypadają w kolejnych
latach: jakiś koncert, na który chcesz się
wybrać, wizyta u lekarza na kolejny rok albo
szkolenie, w którym chcesz wziąć udział.
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Zakończenie
Mam nadzieję, że dzięki kalendarzowi Optimismo Compartido nie tylko uda
Ci się zaplanować i zrealizować wiele ze swoich celów, ale że uda Ci się być osobą
ciągle zmotywowaną zarówno do pracy, jak i odpoczynku. Nie zapominaj
o równowadze, bo bez niej może być Ci o wiele ciężej niż Ci się wydaje.

Życzę Ci, aby ten rok był idealny, aby towarzyszyło Ci zdrowie, szczęście i spokój
ducha. Aby ten kolejny rok był lepszy od poprzedniego i abyś z każdym miesiącem
odkrywała siebie i swoje radości.
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