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Opis
badanej
grupy

5%

44%
31%

Wiek
17%

5%
20 - 30 lat
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31 - 40 lat

41 - 50 lat

51 - 60 lat

2%

2%

61 - 70 lat

brak odpowiedzi

Opis
badanej
grupy

1%

23%

40%

Posiadanie partnera

Posiadanie dzieci

76%
76%

tak
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nie

brak odpowiedzi

tak

nie

60%

Opis
badanej
grupy
Miejsce
zamieszkania

5%

54%

18%
9%

pon. 50 tys.
mieszkańców
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50 - 100 tys.
mieszkańców

11%

100 - 300 tys.
mieszkańców

8%
300 - 500 tys.
mieszkańców

1%
pow. 500 tys.
mieszkańców

brak odpowiedzi

Opis
badanej
grupy
Poziom
dochodów
własnych

5%

31%
25%
16%
6%

aktualnie
nie mam
dochodów
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15%

3%
pon. 1 000 zł
na rękę

3%
1 000 - 2 500 zł
na rękę

2 600 - 4 000 zł
na rękę

4 100 - 10 000 zł
na rękę

pow. 10 000 zł
na rękę

brak odpowiedzi

Postrzeganie
sukcesu
Sam sukces ma bardzo pozytywne skojarzenia – najczęściej pojawiające
się określenia to: spełnienie, satysfakcja, radość
Z sukcesem często kojarzą się pieniądze –zdecydowanie częściej niż
rodzina, mimo że problemy rodzinne mogą być największym kosztem.
Prowadzi to do wniosku, że skojarzenia z sukcesem to najpierw skojarzenia
z pozytywnymi aspektami tego sukcesu.
Jednocześnie sukces generalnie kojarzy się bardziej z pieniędzmi,
niż jak odnosi się sukces do samego siebie –wtedy największe sukcesy
zorientowane są już wokół rodziny.

Wielkość słów pokazuje ich natężenie w odpowiedziach – im większe słowo
w w w . s tym
u k cczęściej
e s p i s asię
n ypojawiło.
szminka.pl

Czy sukces
j est zawsze
pozytywny?

42%

80
70
60
50
40
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20
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58%

20 - 25 26 - 30 31-35

tak

nie

36-40

41-45

46-50

tak

51-55

56-60

61-70

nie

Niewiele ponad połowa badanych kobiet uważa,

Po przekroczeniu 40 lat sukces zaczyna się odbierać jako bardziej

że sukces jest zawsze pozytywny.

jednoznacznie pozytywny –zróżnicowanie postrzegania pozytywnego
i negatywnego jest wtedy dużo większe.
Do 40 lat ludzie w większym stopniu są w stanie traktować sukces
jako coś niejednoznacznie pozytywnego –odpowiedzi TAK i NIE
są na podobnym poziomie, z niewielką przewagą TAK.
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Czy sukces
j est zawsze
pozytywny?

44%

35%

Nie posiadam
partnera

Posiadam partnera

56%

Osoby, które nie posiadają

65%

partnera, w większym
stopniu odbierają sukces jako
jednoznacznie pozytywny,
niż osoby, które tego partnera

tak

nie

N = 455

tak

nie

40%

54%

Posiadam dzieci

60%

N = 140

mają.

Nieposiadanie dzieci

Nie posiadam
dzieci

46%

jest jedyną zmienną,
która decyduje o tym,
że częściej sukces postrzega
się negatywnie,

tak
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nie

N = 358

tak

nie

N = 238

niż pozytywnie.

Czy sukces
j est zawsze
pozytywny?

41%

Posiadam partnera
i posiadam dzieci

59%
tak

nie

47%

53%

N = 300

Posiadam partnera
i nie posiadam dzieci

tak

nie

N = 165

33%

67%

Nie posiadam partnera
i posiadam dzieci

tak
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nie

N = 64

37%

63%

Nie posiadam partnera
i nie posiadam dzieci

tak

nie

N = 78

33%
Najbardziej jednoznacznie
pozytywny stosunek

67%

S a mot n e
mat ki c z y
po r oz w odz i e ?

Nie posiadam partnera
i posiadam dzieci

do sukcesu mają kobiety
posiadające dzieci, za to
nieposiadające partnera.

tak

nie

N = 64

Z danych wynika, że w większości są to kobiety po rozwodzie albo rozpadzie
długoletniego związku, a nie samotne matki.
O swoich największych porażkach mówią:
K(31): Całkowite poddanie się mężowi.
K(31): Małżeństwo :-)
K(33): Pozostawienie majątku mężowi po rozwodzie.
K(37): Wybór partnera życiowego – już na szczęście byłego.
K(43): Rozwód, a raczej wybór męża. Kompletnie siebie nie słuchałam.
K(47): Wybór nieodpowiedniego partnera na męża i ojca mojego dziecka.
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Mimo że ponad połowa osób uważa, że sukces jest zawsze pozytywny
(58% wszystkich badanych), prawie każdy jest w stanie wskazać koszty
sukcesu (tylko 11% z nich uważa, że sukces nie ma kosztów).
Koszty sukcesu częściej są określane jako koszty osiągania sukcesu – sam
sukces nie ma kosztów. Jest momentem, kiedy niczego nie żałujemy i jesteśmy
pewne, że podjęłyśmy w życiu szereg dobrych decyzji, nawet jeśli w jakimś
momencie nie było wcale różowo.
K(34): Nawet złe wydarzenia z czasem budują w nas pozytywne
przemyślenia i nauki, wg mnie nie ma kosztu, jest tylko zysk – z każdego
przeżycia i zdarzenia.
Istnieją jednak grupa kosztów związanych z osiągnięciem, a nie osiąganiem

J a ki e
s ą kos z t y
s ukc e s u?

sukcesu. Te koszty wynikają z:
Zatracenia się w sukcesie, postawy egoistycznej lub „nigdy dość”
(odpowiedź wskazało 2% wszystkich osób, które podały koszty sukcesu,
n=494).
Zazdrości innych ludzi (odpowiedź wskazało 6% wszystkich osób,
które podały koszty sukcesu, n=494)
Część osóbuznających, że sukces jest zawsze pozytywny, wychodzi
z założenia, że jeśli sukces jest kosztem, to nie jest prawdziwym sukcesem
(11%, n=359).
K(35): Jeśli sukces okupiony jest kosztami –nie jest sukcesem, a jedynie
kompromisem.
K(46): Sukces, który nie wzmacnia to tylko osiągnięcie. Koszty takich
osiągnięć to zdrowie (np. zaburzenia łaknienia), zaburzone relacje z bliskimi.
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Jakie
są koszty
sukcesu?

5%

34%
22%

Wskazane koszty
sukcesu - pierwszy
wybór

17%
10%

8%

6%

Największe koszty sukcesu to te, które trzeba
ponieść na drodze do sukcesu, a nie te, które

2%

się ponosi, jak już się osiągnie sukces.
Koszty wskazywane jako pierwsze
to najczęściej brak dobrych relacji z rodziną
i przyjaciółmi (34%) oraz stres, zmęczenie
i problemy ze zdrowiem (22%).

relacje
z rodziną
i przyjaciółmi

zdrowie,
zmęczenie,
stres

czas

życiowe
kompromisy
i wyrzeczenia

brak kosztów

N = 535
www.sukcespisanyszminka.pl

zazdrość
innych
ludzi

zatracenie
się w sukcesie

1%

1%

wypalenie
zawodowe

problemy
finansowe

Jakie
są koszty
sukcesu?

5%
120
100
80
60

Wskazane koszty
sukcesu - pierwszy
wybór w podziale
na miejsce
zamieszkania

40
20

relacje
z rodziną
i przyjaciółmi

zdrowie,
zmęczenie,
stres

życiowe
kompromisy
i wyrzeczenia

problemy
finansowe

czas

brak kosztów

poniżej 50 tys. mieszkańców

50 tys. do 100 tys. mieszkańców

100 tys. do 300 tys. mieszkańców

300 tys. do 500 tys. mieszkańców

powyżej 500 tys. mieszkańców
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zazdrość
innych
ludzi

zatracenie
się w sukcesie

wypalenie
zawodowe

Wyniki pokazują, że rodzina nie jest sukcesem, do którego się dąży. Wyjątkiem
są sytuacje, kiedy tą rodzinę się straciło (złe kontakty z dziećmi, rodzicami, rozpad
związku) lub jej brak stanowi życiową porażkę. Wtedy rzeczywiście rodzina staje
się sukcesem, do którego się dąży.
Tylko 15% z osób nieposiadających partnera i dzieci (n=78) określa rodzinę
jako swój cel. Przy czym nie wynika to z bardzo młodego wieku, bo średnia
dla tych osób to 33 lata, przy czym dla wszystkich nieposiadających partnera
i rodziny to 35 lat.
Z tych 15% każda osoba jednocześnie wskazała brak rodziny jako swoją
największą porażkę życiową. Prowadzi to do wniosku, że rodzina może być
sukcesem tylko wtedy, kiedy jej brak stanowi jakiegoś rodzaju kompleks,
kobiety źle się z tym czują.

R odz i n a
n i e je s t
s ukc e s e m
do kt ór e go
s i ę dą ż y

Jeśli brak rodziny nie stanowi dla kobiety problemu, to sukces definiuje
w zupełnie innych obszarach – bez względu na wiek.
Przykładowe odpowiedzi na pytania o sukces, do którego się dąży, w grupie
kobiet nieposiadających partnera i dzieci.

“
“

K(46): Jeszcze nie mam swojej firmy badawczej, ale dokładam cegiełki do celu.
K(42): Chciałabym wydać książkę -to jest w tym momencie mój największy
cel. Uważałabym za największy sukces zainteresowanie tysiące czytelników
do mojej książki. Nic bardziej by mnie nie ucieszyło, jak dzielenie się moją
twórczością z ludźmi i zarobienie tym na życie.

“

K(39): Zbudowanie pięknego zespołu oraz miejsca do działań podologicznych
oraz prowadzenia badań.

Ale jak się już ma rodzinę, to wtedy jest największym sukcesem.
Aż 67% osób posiadających rodzinę (partnera i/lub dzieci) wymienia sam
fakt posiadania rodziny jako jeden z trzech największych sukcesów w życiu.
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Mimo że w całym badaniu 58% osób odpowiedziało, że sukces zawsze jest
pozytywny, to zdecydowana większość z tych osób wymieniała koszty sukcesu.
Oznacza to, że sukces może się udać i nie udać.
Udany sukces to taki, kiedy nie odczuwasz kosztów, bo masz większe zyski,
albo taki, kiedy koszty ponosisz chwilowe, a później już jest super.
Nieudany sukces to taki, kiedy tracisz coś, co jest dla Ciebie ważne, czyli np.
rodzinę, zdrowie. Tutaj ludzie w większości nie myślą o tym, że wtedy to nie jest

S ukc e s moż e
s i ę u da ć i n i e
u da ć

sukces. Jest -ale ma zbyt wysokie koszty.
Koszty sukcesu wymieniane przez osoby, które uznają, że sukces jest zawsze
pozytywny:
K(40): Brak czasu dla bliskich, utrata części relacji z powodu zazdrości
o sukces.
K(38): Brak stabilizacji finansowej, porażki życiowe i zawodowe.
Brak dobrych relacji z ludźmi (niektóre okazują się fałszywe. Chodzi mi o to,
że istnieją tylko dla tego by druga strona miała z tego same korzyści, przy
wykorzystaniu tylko manipulacji.
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Najważniejsza zmienna w segmentacji sukcesu to jego wewnętrzny
lub zewnętrzny charakter.
Część osób definiuje sukces przede wszystkim jako osiągnięcie zewnętrznych
atrybutów sukcesu, w szczególności rodziny lub dobrej sytuacji zawodowej.
Pozostałe osoby sukces określają jako zjawisko natury wewnętrznej –przemianę
wewnętrzną, która pozwoliła im na stanie się inną, lepsza osobą (odnalezienie

S e gme n t a cja :
s u kc e s
wewnętrzny
i zewnętrzny
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równowagi w życiu, skupienie się na własnych potrzebach, konfrontacja z lękami
i przełamanie barier).
W segmentach, które definiują sukces w kategoriach “w głowie”, czyli nie oznaki
zewnętrzne, tylko wewnętrzne poczucie, w większości sukces ten wynika z jakiegoś
braku, problemu, porażki, wiąże się z terapią, traumami itp. To by oznaczało,
że osoby, które startują z minusowego poziomu w swojej własnej opinii, dużo
silniej odczuwają sukces, nawet jeśli widzą, że inni mają lepiej (fajniejsze rodziny,
więcej pieniędzy).

Segmentacja
sukcesu

Odnalezienie
równowagi w życiu

Skonfrontowanie
się ze swoimi lękami

Praca, która sprawia
przyjemność

Może i w niczym nie jestem

Długo się bałam, a teraz

Lubię to, jak zarabiam

super, ale mam satysfakcję

już wiem, że mogę przestać

i jestem w tym dobra.

z tego, co mam.

się bać, albo już przestałam.

Uwzględnienie
w życiu własnych
potrzeb

Bliskie relacje

Finanse na docelowym
poziomie

Odnalezienie
i realizacja pasji

Nie obchodzi mnie to,

Każde osiągnięcie blednie,

Zarabiać tyle, żeby móc

Życie to coś więcej

kiedy staję się żoną

pozwolić sobie na wszystko,

niż rodzina i praca.

i matką.

na co mam ochotę, i niczym

Wyróżnione
segmenty

co mówią inni, bo
odnalazłam swoją
wewnętrzną prawdę i tego
się będę trzymać.
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się nie przejmować.

Segmentacja
sukcesu

4%
34%

14%
11%

Wielkość
segmentów

2%
29%

Najwięcej kobiet definiuje sukces jako uzyskanie pracy,
która sprawia przyjemność (34%) oraz równowagi

6%

i harmonii między różnymi obszarami życia (29%).
14% kobiet uważa, że sukces to poradzenie sobie
z przeciwnościami –nie efekt, ale sam fakt stawienia

praca, która sprawia przyjemność

odnalezienie równowagi w życiu

skonfrontowanie się ze swoimi lękami

uwzględnienie w życiu własnych potrzeb

bliskie relacje

finanse na docelowym poziomie

im czoła.
Tylko 4% kobiet definiuje sukces w kategoriach stricte
finansowych, a tylko 2% odnosi go w głównej mierze
do pasji, które posiada.

odnalezienie i realizacja pasji
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DEFINICJA SUKCESU: Sukces w ogóle równa się sukcesowi zawodowemu, który
definiowany jest poprzez pracę zgodną z wykształceniem lub pasjami, czasem
z jednym i drugim. Jednocześnie zwracana jest uwaga na atmosferę w pracy,
możliwość rozwoju i docenienie przez szefów i całą branżę.
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:
K(43): 1. Samosterowność, 2. Praca, która jest przyjemnością, 3. Życie wśród
ludzi, których kocham i zawsze mogę na nich liczyć (z wzajemnością).
K(28): Zdobycie kierowniczego stanowiska (dwa miejsca pracy), otwarcie
własnej firmy.
K(44): Wejście na wyższy szczebel drabiny społecznej, praca z najbardziej

S u kc e s t o:
p ra c a , kt óra
s pra w i a
p r z yje mn oś ć

wymagającymi szefami w swojej branży, realizacja jednego z ważnych marzeń
(intelektualno-rozwojowych).
K(38): Umiejętność zorganizowania praktycznie wszystkiego, do małych
biznesowych spotkań po duże eventy dla różnych grup wiekowych. Umiejętność
szybkiego adoptowania się do nowych warunków. umiejętność swobodnej
rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów.
Sukces, do którego dążę:
K(43): Stworzenie sieci sklepów stacjonarnych, z perfekcyjną obsługą,
wystrojem, zatowarowaniem.
K(28): Nie umiem zarabiać na tym, co kocham najbardziej. Mam wrażenie,
że się nie rozwijam.
K(37): Usamodzielnienie się, życie z pasji.
K(32): Bycie poważanym ekspertem w swojej dziedzinie, który będzie
zapraszany na wykłady, będzie mógł brać udział w badaniach itp.
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DEFINICJA SUKCESU: Sukces, to idealna równowaga i spokój –sytuacja, w której
wszystkie sfery życia można ze sobą łączyć i żadna z nich nie cierpi. W szczególności
odnosi się to do godzenia pracy zawodowej z byciem matką, ale również
z osiągnięciem wewnętrznego spokoju i poczucie życiowej stabilizacji.
Z różnych badań z kobietami wychodzi nam bardzo często, że kobiety
nie potrzebują być genialne w jakiejś jednej dziedzinie życia, bo bardziej,
niż braku jakiegoś osiągnięcia, boją się, że jakich obszar „zawalą”. Dlatego
możemy powiedzieć, że dążenie do równowagi kobiet jest dążeniem do bycia
„goodenough” we wszystkich obszarach (praca, macierzyństwo, pasje, dom,
uroda, zdrowie itd.).
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:

S u kc e s t o:
odn a le z i e n i e
r ów n ow a gi
w ż yc i u

K(33): Pogodzenie pracy zawodowej i wychowywanie niepełnosprawnego
dziecka, względna stabilizacja finansowa i umiejętność pomocy najbliższym
w nawet najbardziej kryzysowych sytuacjach.
K(25): Wyjście z depresji, znalezienie satysfakcjonującej mnie pracy,
równowaga.
K(38): Praca zawodowa, którą lubię, połączenie bycia mamą i mocno
zapracowaną osobą, szukanie spokoju w głowie.
Sukces, do którego dążę:
K(34): Znalezienia własnej drogi.
K(41): Nie zdecydowałam się jeszcze, by rzucić toksyczną pracę,
ale powstrzymuje mnie stres przez brakiem finansów na życie i poczucie
odpowiedzialności wobec rodziny.
K(41): Moim sukcesem będzie wewnętrzny spokój.
K(43): Pełny spokój wewnętrzny –harmonia.
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DEFINICJA SUKCESU: Sukces określany jest jako stawienie czoła jakiejś trudności –
niekoniecznie skończony proces, ale sam fakt podjęcia próby. Tego typu przeciwności
to wyzwania podejmowane wbrew sobie, ale dla własnego dobra, ale również
wewnętrzne przemiany pozwalające na bycie lepszą i szczęśliwszą osobą.
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:
K(41): Poradzenie sobie z niskim poczuciem wartości, pokonanie kryzysu
zawodowego i wyście z toksycznego związku.
K(30): Wyjście z depresji i zmianę podejścia do życia, realizacja moich planów
i marzeń (głównie podróżniczych) wbrew wszelkim przeciwnościom,

S u kc e s t o:
s kon fr on t ow a n i e
s i ę z e s w oi mi
lę ka mi

zbudowanie zdrowego związku z ukochanym mężczyzną.
K(48): Przemianę jaką przeszłam od osoby, która miała problem z odezwaniem
się głośno na rodzinnej imprezie do osoby, która prowadzi zajęcia dla studentów.
K(35): Przełamanie nieśmiałości, podjęcie nowych wyzwań.
K(44): Funkcjonowanie między ludźmi mimo zdiagnozowanej fobii społecznej.
Sukces, do którego dążę:
K(41): Na sięgnięcie po moje marzenie z dzieciństwa, odważenie się na to.
K(27): Polubienie swojej fizyczności.
K(38): Kiedyś chciałabym stać się niezależna od korpo. Na razie się boję,
ale jestem na dobrej drodze... Myślę…
K(36): Odnalezienie własnego miejsca zawodowego na ziemi, bo wiem i czuję,
że mam ogromny potencjał, ale chyba lekki strach mnie paraliżuje przed krokiem
do sukcesu!

www.sukcespisanyszminka.pl

DEFINICJA SUKCESU: Sukces, to poradzenie sobie z oczekiwaniami innych i skupienie
na własnych potrzebach – spójność i pełna zgoda na to, kim się jest i co się robi.
Jednocześnie znalezienie swojej drogi i pewność, że jest właściwa.
Kobiety definiujące sukces w ten sposób częściej są singielkami (co trzecia osoba
w segmencie, natomiast w całości badania 23%).
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:
K(35): Powiedzenie słowa “nie” w kliku sytuacjach życiowych, zmiana miejsca
pracy, opowiedzenie o swoich słabościach innym osobom.

S u kc e s t o:
uw z glę dn i e n i e
w ż yc i u
w ła s n yc h
p ot r z e b
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K(32): Postępuje zgodnie ze swoimi zasadami i wartościami bez względu
na otoczenie. Jestem spójna w tym co robię, myślę, mówię.
K(53): Bycie sobą, bycie autentycznym liderem, silną kobietą/wspaniałą matką.
K(39): Wyjście z załamania nerwowego i stałe od tego momentu podnoszenie
poczucia własnej wartości. Dojście do momentu, w którym wiem, że wybrany
zawód jest właściwy dla mnie i jest tym, co chcę robić.
Sukces, do którego dążę:
K(38): Bycie w pełni sobą, uwierzyć w pełni w siebie, zaufać sobie.
K(53): Pełne zaangażowanie się w to, co robię, stałe, bieżące spełnianie
SWOICH potrzeb bez stawiania potrzeb innych ludzi na pierwszym miejscu.
K(30): Życie w zgodzie ze sobą, podjęcie decyzji o rozstaniu.

DEFINICJA SUKCESU: Sukces, to dobre i silne relacje z innymi ludźmi –z rodziną
w szczególności, ale również ze współpracownikami, przyjaciółmi i dalszymi
krewnymi. Sukces, to również umiejętność dbania o te relacje i czerpanie z nich pełnej
satysfakcji.
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:
K(40): Wyprowadzenie dziecka z poważnych kłopotów ze zdrowiem,
wychowanie dzieci.
K(42): 1. Rodzina, wspaniałe dzieci i partner, 2. Relacje z ludźmi,
3. Niewyczerpane pokłady optymizmu.

S u kc e s t o:
b li s ki e
r e la cje

K(42): Moj syn, moja rodzina. Bycie dobrym managerem, potrafiącym wpływać
pozytywnie na ludzi, dając im możliwość wypracowania zawodowego posagu.
K(54): Wychowanie dziecka, radość z pracy, uśmiech ludzi którym pomagam.
K(31): Mam 4 największe sukcesy o imieniu Kamil, Kuba, Karolina i Kornelia.
Sukces, do którego dążę:
K(41): Na się K(49): Pomoc synowi, jego poczucie bezpieczeństwa
i odnalezienie się w życiu. gnięcie po moje marzenie z dzieciństwa, odważenie
się na to.
K(27): Bycie dobrą matką. :)
K(43): Chciałabym wyjechać z córką i mężem do parku Pippiw Szwecji oraz
marzy mi się wycieczka romantyczna z mężem do PARYŻA (nigdy nie byłam).
K(37): Dobre kontakty z teściową.
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DEFINICJA SUKCESU: Sukces definiowany przez satysfakcjonujący poziom finansów
umożliwiający swobodne i samodzielne funkcjonowanie. Z naciskiem
na samodzielność i niezależność.
Osoby definiujące sukces w ten sposób znacznie częściej niż inne wskazywały
dochody w przedziale 4000 –10000 zł na rękę (46% w segmencie, 31% w całości)
oraz znajdowały się w przedziale wiekowym 31 –40 lat (54% w segmencie, 44%
w całości).
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:
K(37): Zachowanie twarzy w najtrudniejszych sytuacjach, elementarną

S u kc e s t o:
fi n a n s e
n a doc e low ym
p oz i omi e

uczciwość, brak zobowiązań finansowych.
K(39): Samowystarczalność i niezależność finansowa, wytrwałość
w prowadzeniu biznesu, a w tym wszystkim macierzyństwo.
K(50): Samodzielność finansowa, niezależność decyzyjna, mam kilka opcji na życie.
Poza tym wiadomo: dzieci, mieszkanie, praca.
Sukces, do którego dążę:
K(37): Zarabiać pieniądze na inwestowaniu/z samo kręcącego się interesu.
K(36): Niezależność finansowa – duże oszczędności, własna firma przynosząca
min. 10 tysięcy przychodu miesięcznie.
K(35): Stabilny dochód pasywny, inwestycje.
K(39): Zwiększyć liczbę Klientów, chciałabym zmagnetyzować moje
umiejętności.
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DEFINICJA SUKCESU: Sukces, to realizacja pasji i osobiste osiągnięcia w tym zakresie
– bez względu na to, czy są to wielkie wygrane, czy małe wyzwania.
PRZYKŁADY:
Największe sukcesy w życiu:
K(32): Osiągniecia w jeździectwie, zakończone studia, dobra praca.
K(49): Moja rodzina, podjęcie zmiany zawodowej, moja pierwsza powieść.

S u kc e s t o:
odn a le z i e n i e
i r e a li z a cja
p a s ji
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K(23): Napisanie pierwszej “pełnometrażowej” książki, zdanie matury
hiszpańskiej... Jak na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy, co nazwałabym
największym sukcesem w życiu, najwidoczniej jeszcze go nie osiągnęłam.
Sukces, do którego dążę:
K(27): Udział w turnieju tańca towarzyskiego Pro-Am.
K(40): Bestseller! I wejście na mój pierwszy trzytysięcznik :)
K(38): Na płaszczyźnie prywatnej, to będzie Triatlon, za słabo biegam.
K(40): Moja książka, wejście na wysoką górę mimo lęku wysokości, moje
przyjaźnie.

#SukcesWMojejNaturze
Ba da ni a przygotow ała
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Kamp an ię sp ołeczn ą wsp iera

