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TO MÓJ ULUBIONY KROK!
Odkąd zaczęłam praktykować wdzięczność, w moim życiu zmieniło się wiele!
Ale najbardziej zmieniło się moje nastawienie.
A dzięki niemu przyszły kolejne pozytywne zmiany.
Jeszcze nie tak dawno byłam wręcz przekonana, że moje życie jest
nieciekawe, niczego nie dokonałam i nic interesującego mnie nie już spotka.
Skupiałam się na tym, czego nie mam. Żyłam w ciągłym poczuciu braku.
Wtedy usłyszałam o wdzięczności i zaczęłam ją praktykować.
Jednym z najszybszych i jednocześnie bardzo prostych sposobów
odwrócenia naszej uwagi od negatywnych spraw jest przygotowanie listy
rzeczy, za które możesz być wdzięczny.

Wdzięczność pozwoli Ci docenić to, co masz i uzmysłowi,
jak wiele zdążyłeś już zgromadzić w życiu – i mam tu na
myśli nie tylko przedmioty materialna – ale także Twoje
doświadczenie, sukcesy, relacje.
Dobra wiadomość jest taka, że wdzięczność można
ćwiczyć i pomnażać!
A wdzięczny możesz być z każdego powodu!
Dlatego zatrzymaj się na chwilę i pomyślał jak hojnie
jesteś obdarzona, jak wiele udało się już Tobie osiągnąć!
Jak bardzo jesteś wartościowa, pomysłowa i
niepowtarzalna.
Zatrzymaj się i znajdź w sobie wdzięczność, za to jakie
jest Twoje życie!

Pamiętaj!
Wraz z wdzięcznością przyjdzie szczęście!

Im więcej rzeczy, spraw, osób zaczniesz doceniać w swoim życiu, tym więcej
dobra zacznie się w nim pojawiać, a wkrótce Twoja rzeczywistość zyska
zupełnie inną perspektywę.
Jeśli zastanawiasz się za co możesz być wdzięczna, to mogę być takie proste
rzeczy jak to, że masz wygodne łóżko, etat który zapewnia Ci utrzymanie i
możliwość realizacji Twoich marzeń.

Możesz być wdzięczna za najbliższe osoby, słońce,
kwiaty, uśmiech panie w sklepie.
Za miejsca, które miałaś okazję odwiedzić, książki
które przeczytałaś, muzykę, za to, że masz zdrowe
zgrabne nogi.
Lista może być nieograniczona .
Tylko od Ciebie zależy co na niej się znajdzie!

ĆWICZENIE
Przez najbliższy tydzień zaraz po przebudzeniu i wieczorem przed snem wypisz 10 rzeczy,
za które jesteś wdzięczny.
Powtarzaj to ćwiczenie codziennie. Każdego dnia dodaj do listy kolejne 2 rzeczy.

KROK 2

MYŚLĘ

POZYTYWNIE

www.przestrzenzmian.pl
agnieszka@przestrzenzmian.pl

NIE MA MYŚLI NEUTRALNYCH
Kiedy pierwszy raz przeczytałam to zdanie poczułam jakby piorun mnie przeszył!
Wiesz dlaczego?
Ponieważ był to czas kiedy moje życie było ponure jak jesienne popołudnie.
W mojej głowie kłębiło się tysiące myśli i dialogów, a znakomita większość z nich to
były negatywne, szare myśli, które skupiały się na tym, czego nie chcę, jaka jestem
nieszczęśliwa, a świat jest niesprawiedliwy. Pesymizm, narzekanie, negatywne
scenariusze – to były moje główne myśli.
Nie potrafiłam znaleźć zbyt wielu pozytywów, mimo że moje życie niewiele różniło się
od tego jakie wiodę teraz.
To, co je odróżniało, to głównie były właśnie myśli.
To właśnie wtedy dotarło do mnie, że mogę mieć wpływ na moje myśli.

JA CHCĘ MIEĆ NA NIE WPŁYW!
Nie chcę już tej szarzyzny i narzekania, bo z tego nic
dobrego dla mnie nie wynika.
Każda sfera naszego życia zależy od naszych myśli.
Schematy myślowe w jakich funkcjonujesz albo pomagają Ci
w osiąganiu lepszych efektów w życiu i w pracy, albo
podcinają Ci skrzydła.
Twoje myśli wpływają na wszystkie aspekty życia.
Czy robiłaś kiedyś audyt swojego sposobu myślenia? Czy
świadomie przyglądałaś się kiedyś jakie myśli przepływają
przez Twoją głowę?
Zapraszam Cię teraz do wykonania ćwiczeń – myślę, że
przyniosą one wspaniały efekt również u Ciebie!

ĆWICZENIE
Filtrowanie myśli.
Każdego dnia przyglądaj się swoim myślom. Wyłapuj negatywne i je zapisuj.
Następnie każdą z negatywnych zamień na pozytywną.
Przykład: myśl negatywna: Nic mi się nie udaje.
Zmiana na myśl pozytywną: Mam prawo popełniać błędy. Wyciągam z nich wnioski i
koryguję moje działania.

ĆWICZENIE
Dyscyplina.
Zapewne zidentyfikowałaś już całą listę negatywnych myśli. Nie martw się! Ja też miałam ich
wiele.
To, co teraz masz zrobić kiedy już nauczyłaś się je filtrować, to dyscyplina umysłowa.
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RADOŚĆ JEST W NAS, ALE TRZEBA JĄ UWOLNIĆ

Nie wiem jak Ty, ale ja bardzo lubię przebywać z ludźmi, którzy są radośni
i uśmiechnięci. Ich towarzystwo wpływa na mnie pozytywnie i dobrze mnie nastraja.
Optymizm jaki od nich bije udziela się innym, bo radość jest zaraźliwa
i niepohamowana.
To, że jesteś pełen radości, wcale nie musi oznaczać, że Twoje życie jest idealne, ale
uśmiech pomaga w codziennych trudnościach.

Ty też możesz swoim uśmiechem wpływać
pozytywnie na innych.
Kiedy postanowiłam świadomie pracować nad sobą zaczęłam
się więcej uśmiechać do innych i do siebie samej.
Na początku czułam się nieswojo, kiedy posyłałam
nieznajomej osobie na ulicy uśmiech, ale z czasem stało się
to czymś naturalnym i teraz nie mam problemu z tym, aby
uśmiechać się do innych np. jadąc samochodem.

ĆWICZENIE
Idziesz ulicą i patrząc się w oczy osobom idącym z naprzeciwka uśmiechasz się do nich.
W pracy uśmiechaj się do innych przy ekspresie do kawy, albo kiedy mijasz ich na korytarzu.
Zobaczysz, że na pewno każdy odwzajemni Twój uśmiech. Zapisz swoje spostrzeżenia.
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ŻYJ TU I TERAZ!
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale wiele osób zamiast żyć tu i teraz
przebywa w przeszłości analizując minione sytuacje, stracone okazje albo
zmarnowane szanse.
Takie podejście nie ma to większego sensu, bo zaczynamy siebie nakręcać
czymś, na co już nie mamy wpływu, co minęło bezpowrotnie i czego nie jestem
w stanie zmienić.
Są też tacy, którzy żyją marzeniami i wizjami kierując większość swojej uwagi
w przyszłość. Przygotowują scenariusze, które mają nikłe szanse na realizację.

Fajnie jest mieć marzenia i planować swoją
przyszłość, ale najistotniejsze jest
być TU I TERAZ!

Wszelkie poradniki na temat dobrego życia mówią o tym,
aby żyć chwilą obecną, dostrzegać małe rzeczy i skupiać
się na tym, co przynosi nasza codzienność.
Skupiam się na tym, co robię w danej chwili.
To jest moja recepta na szczęśliwe życie.

ĆWICZENIE
Jak nauczyć się żyć tu i teraz?
Każdą czynność wykonuj świadomie, skupiaj się na czynnościach, które wykonujesz w ciągu
dnia: świadomie jedz posiłki delektując się smakiem potraw, pij kawę czując jej smak i zapach.
Wyjdź na spacer i świadomie obserwuj przyrodę, jej niepowtarzalność i kolory.
Takie podejście to jest właśnie Twoje TU i TERAZ!
Stosuj takie świadome podejście najczęściej jak tylko możesz każdego dnia :)
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DOBRZE JEST ZNALEŹĆ SOBIE HOBBY, KTÓRE TAK CZŁOWIEKA
WCIĄGA, I SPRAWIA, ŻE Z RADOŚCIĄ CZEKA SIĘ NA KOLEJNY
TYDZIEŃ, ZAMIAST PONURO LICZYĆ DNI.

Większość z nas jest przeładowana ilością obowiązków w pracy i w domu. Żyjemy
szybko, ciągle za czymś gonimy, odhaczamy kolejne sprawy do załatwienia.
Wpadamy w wir codzienności i nie pamiętamy już o tym, co nas pasjonuje i daje nam
poczucie spełnienia i radości. Zagonione odkładamy buty do tańca na najniższą półkę
w szafie, a rower wstawiamy do ciemnego kąta w piwnicy. Instrumenty stoją
zakurzone… Jak przez mgłę przypominasz sobie, że kiedyś w młodości miałaś jakieś
hobby…
Pamiętaj! Nie możesz dopuścić, aby Twoje pasje pokrył kurz!

To właśnie pasja sprawia, że masz lepszy humor,
na Twojej twarzy gości uśmiech, a w sercu
radość.
Zadbaj o siebie i wygospodaruj czas na swoją pasję!
To tylko kwestia podjęcia decyzji i odpowiedniej organizacji.

DO TEGO DODAJ JESZCZE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ!

Nie musisz być od razu królową siłowni, ani przebiec maraton!
Ważne żeby w Twoim planie dnia znalazł się czas na bycie aktywnym. Jest tyle
możliwości – możesz biegać, iść na siłownię lub aerobik. Możesz jeździć na rowerze,
rolkach albo ćwiczyć w domu.
To nieprawda, że nie możesz znaleźć 15 minut w ciągu dnia na bycie aktywną! Bądź
wobec siebie uczciwa. Przecież spacer to też aktywność.
Sport nie tylko poprawia kondycję, ale również humor.

Aktywność dodaje nam energii i wpływa
korzystnie na nasze zdrowie!

Tylko nie próbuj wmawiać sobie, że najpierw musisz kupić
buty, a potem dres!
To tylko kolejna wymówka, żeby nic nie robić! Zanim zrobisz
zakupy minie tydzień lub miesiąc, a Ty zostaniesz z niczym.
A aktywność fizyczna to świetny sposób na poprawę nastroju!

ĆWICZENIE
Wypisz swoje hobby i pasje z dzieciństwa i wieku nastoletniego.
Pomyśl o tym, co Cię interesuje i sprawia radość.
Zdecyduj, którą z wypisanych pasji zaczniesz realizować od dziś.
Wyznacz dzień tygodnia oraz godzinę na aktywność fizyczną i realizację swoich pasji.

DZIĘKUJĘ, ŻE DOTARŁAŚ DO KOŃCA

Cieszę się, że dotarłaś do końca tego e-booka!
Liczę, że wykonałaś wszystkie przedstawione w nim ćwiczenia oraz zanotowałaś swoje
spostrzeżenia.
Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, efektami lub wątpliwościami to napisz
do mnie koniecznie na adres:
agnieszka@przestrzenzmian.pl
Możesz też dołaczyć do grupy, w której dzielę się swoim doświadczeniem oraz
przekazuję co tydzień sprawdzone metody, dzięki którym szybciej i efekytywniej możesz
osiągać w życiu swoje cele:
https://bit.ly/2TQPbjW
W sieci możesz mnie znaleźć:
https://www.facebook.com/przestrzenzmian/
https://www.instagram.com/przestrzenzmian/
www.przestrzenzmian.pl

