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Zbliża się najpiękniejszy czas w roku!
Święta Bożego Narodzenia! Aby ułatwić Ci
zaplanowanie najważniejszych czynności, w
tym wyjątkowym czasie, przygotowałam dla
Ciebie mini zbiór szablonów, które w
przepiękny sposób, zaplanują Twoje
grudniowe dni! 

Karolina Postawa



Święta, święta... Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i na samą
myśl, nie mogłam doczekać się pierwszego śniegu, pysznych potraw
i wspólnego kolędowania! Dzisiaj czuję inne emocje: chęć bycia tu i
teraz, świadome delektowanie się chwilą, cieszenie się z małych
rzeczy i gestów. Ale! Do wszystkiego, jak to się mówi, człowiek
musi dorosnąć. Chociaż, gdy ktoś przebiera się za Mikołaja, wtedy
nie oszczędzam na wygłupach! W końcu ten przepiękny czas, to cała
magia! Niech Ten Duch Świąt, nie opuszcza Cię przez cały rok!
Spędź go tak, jak tylko sobie wymarzyłaś. Nie narzucaj sobie presji.
Nie doglądaj, jak robią to inni. Po prostu posłuchaj swojego serca.
Zapytaj się siebie "jak chcę, aby wyglądały moje święta" i tak zrób!
W końcu kiedy nadejdzie ten czas na przyjemności, jak nie teraz? W
grudniu Moja Droga, powinnyśmy o wiele bardziej wsłuchiwać się
w swoje ciało i duszę. Nie odstawiaj tego głosu na bok! Pozwól mu
rozgościć się w Twoim życiu! A uwierz mi... Być może bardzo miło
się zaskoczysz! 

Zaplanuj grudniowe dni, podzielcie się obowiązkami i ciesz się tym
czasem! Zastanów się, co chcesz podarować bliskim. Przemyśl
podarunki dla Twoich pracowników i rodziny.



Zadbaj o atmosferę Świąt. I o siebie! Ponieważ Boże Narodzenie to
przede wszystkim magiczny, wesoły czas - zadbaj o wyjątkową
atmosferę. Nie oszczędzaj na papierowych ozdobach, orzechach w
misce i kolorowej choince!

Przeżyj te Święta dokładnie tak, jak lubisz. Aby te Święta były mniej
wariackie w 2022 roku, wykorzystaj darmowe szablony z tego
projektu i... Powodzenia!

Życzę Ci miłego planowania oraz spokoju Ducha!
Ściskam Cię mocno!
Karolina

@studiozsercem
www.studiozsercem.pl





Świąteczna lista do zrobienia:



Lista zakupów:



Lista prezentów:



Życzenia firmowe:



Świąteczne tematy na profil:





Ś W I Ą T E C Z N A
P L A Y L I S T A



KREATYWNY PROJEKT

POMYSŁY

MATERIAŁY
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LISTA PRZYJEMNOŚCI



FILMY DO OBEJRZENIA:



KSIĄŻKI DO PRZECZYTANIA:



SPOTKANIA / JARMARKI / WYDARZENIA



ZOORGANIZUJ AKCJĘ CHARETATYWNĄ!



Zapal ulubioną świeczkę.

Przeczytaj ulubioną książkę.

Włącz nastrojową muzykę.

Zapisz 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna w 2022 roku.

Zapisz 10 rzeczy, które planujesz w 2023 roku.

Ugotuj ulubioną potrawę.

Spotkaj się z przyjaciółką.

Zafunduj sobie elegancki manicure.

Zadzwoń lub napisz wiadomość do bliskiej ci osoby.

Afirmuj każdego dnia.

Uczesz się ładnie i zrób sobie piękny makijaż.

Posłuchaj ulubionego podcastu.

Idź na długi spacer.

Zadbaj o ładne dodatki w swoim otoczeniu.

SELF-LOVE



Wyślij życzenia klientom

Wstaw o informację o przerwie świątecznej.

Podsumuj rok na profilu.

Udekoruj relacje!

Zaplanuj świąteczne posty i rolki.

Podziel się swoimi najpiękniejszymi świętami.

Nagraj nastrojowy backstage.

Nagraj filmik: świeczki, spacer, cozy time.

Zrób spotkanie gościnne i porozmawiajcie o świętach!

Zaplanuj świąteczną ofertę.

Podziękuj Podwykonawcom.

Zaktualizuj stronę / portfolio.

Nagraj filmik w świątecznym outficie!

Zrób zdjęcia świątecznych produktów!

BIZNES-LOVE



NOTATKI
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SPRAWDŹ TERAZ!

KARTKI ŚWIĄTECZNE
STUDIA Z SERCEM

https://studiozsercem.pl/sklep



