
WYZNACZNIK CELÓW NA 2018 ROK 
 

START: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 
 

CEL: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

STYCZEŃ LUTY 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

MARZEC KWIECIEŃ 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

MAJ CZERWIEC 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

LIPIEC SIERPIEŃ 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

LISTOPAD GRUDZIEŃ 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Będę pracować nad ...................................................... 
Zrobię to w ten sposób: ............................................... 
...................................................................................... 
Podsumowanie miesiąca: 
waga: ......... kg 
brzuch (na wysokości pępka): ......... cm 
biodra (w najszerszym miejscu): ......... cm 

Jestem z Tobą! Moja droga do celu na www.mamkowo.pl! 



WAŻNE NOTATKI 
 

SZEŚĆ PYTAŃ MOTYWACYJNYCH WG MICHAELA V. PANTALONA: 
 
1. Dlaczego chcę dokonać zmiany? 
 
 
 
2. W jakim stopniu jestem gotowy na zmianę w skali 1-10? 
 
 
 
3. Dlaczego nie wybrałem mniejszej liczby? 
 
 
 
4. Jakie będą pozytywne skutki zmiany? 
 
 
 
5. Dlaczego te skutki są dla mnie ważne?  
 
 
 
Dlaczego te skutki są dla mnie ważne?  
 
 
 
Dlaczego te skutki są dla mnie ważne?  
 
 
 
6. Jaki jest następny krok?  

 
 
 
 

MÓJ PLAN REALIZACJI CELÓW: 
 
Będę:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie będę: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jestem z Tobą! Moja droga do celu na www.mamkowo.pl! 


