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Pytań, myśli i książek,
które mogą odmienić

Twoje życie
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twoje  życie nie jest takie, jak powinno być?

twój mąż, dzieci lub szef powinni się zmienić?

wyglądasz źle, wiesz i umiesz za mało?

twoja praca nie jest tą, którą chcesz wykonywać?

może nie ogarniasz spraw do załatwienia?

a może nie masz ochoty rano wstawać?

irytują cię osoby, z którymi przebywasz?

masz wrażenie, że twoje życie wymyka się spod

kontroli?

dopada cię zniechęcenie, bo nie chcesz się kłocić, a

wychodzi jak zawsze?

nie masz wyjścia z trudnej sytuacji, bo to nie zależy

od ciebie?

myślisz, że już nie dasz rady, że nie wytrzymasz?

Czy myślisz, że:

Jeśli  odpowiedziałaś "TAK" na któreś z powyższych
pytań zachęcam cię, abyś odpowiedziała na poniższe
pytania oraz przeczytała i zastanowiła się nad myślami,
które zapisałam oraz przeczytała książki, które
zaproponowałam. 
Gdy otworzysz się na zmiany, to te pytania, myśli oraz
książki mogą odmienić Ciebie i twoje życie.
Zapraszam   

Witam Cię serdecznie

Justyna Kowalewska
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twoje życie jest w tej chwili jest takie jak być
powinno, bo jest konsekwencją twoich wyborów,
masz wpływ na męża, dzieci, przełożonego,
masz ogromny wpływ na to jakich wyborów będą
dokonywać twoje dzieci,
jesteś dokładnie taka jaka masz być obecnie, aby
stać się osobą, którą możesz i chcesz się stać,
nauczysz się rozumieć męża, dzieci oraz mówić tak,
aby oni cię rozumieli,
będziesz mogła dokonać wyboru: polubisz swoją
pracę lub dostrzeżesz możliwości zmiany,
zobaczysz co jest dla ciebie ważne, a z czego
możesz bez żalu zrezygnować, aby uporządkować
życie,
zaczniesz z nadzieją witać  nowy dzień,
przestaniesz się ciągle irytować na innych, dzięki
temu, że zaczniesz ich lepiej rozumieć,
odzyskasz kontrolę nad swoim życiem przez
kontrolę swoich myśli,
zmienisz swoje myślenie, które odmieni to, co
mówisz i robisz, a w konsekwencji poprawi jakość
twojego życia,
nauczysz się nie kłocić, nie ulegać emocjom, nie
dasz się sprowokować do kłótni,
zmienisz swoje podejście do problemów, porażek i
dostrzeżesz w nich możliwości,
docenisz problemy jako możliwości do nauki i
wzmocnienia siebie.

Dostrzeżesz, że:

Co może się zmienić, gdy 
zdecydujesz się na zmianę:
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Jaka jest moja największa zaleta?

Jaka jest moja największa wada?

Co budzi we mnie najwznioślejsze uczucia?

Co jest we mnie godnego potępienia?

Co uważam za swoją najcenniejszą emocję?

Co uważam za swoją najmniej cenną emocję?

Co jest moim najlepszym nawykiem?

Co jest moim najgorszym nawykiem?

Co przynosi mi najgłębsze spełnienie?

Co najwyżej cenię?

Zapisz swoje odpowiedzi lub  porozmawiaj o nich z kimś bliskim.



Myśli, które mogą 
zmienić twoje życie.
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Możesz mieć kontrolę albo możesz mieć wzrost. Nie możesz
mieć obu.

Delegując zadania tworzymy naśladowców, delegując
władzę/uprawnienia tworzymy liderów/ludzi, którzy mają
wpływ. Dotyczy to również  relacji rodzic - dziecko.

Dyscyplina to opieka nad samym sobą.

W konflikcie walcz o rozwiązanie sytuacji, a nie o
zwycięstwo.

Złość jest nawykiem, a nawyki możemy zmienić.

Ludzie usilnie próbują zmieniać okoliczności, ale nie
chcą doskonalić siebie, dlatego pozostają uwikłani.

Nigdy nie osiągniesz spełnienia, wykonując pracę,
którą gardzisz.

Niemal każdy człowiek marnuje część życia, próbując
manifestować cechy, których nie posiada.

Do 17 roku życia słyszymy 150 tys. razy "Nie możesz" i
około 5 tys. "Tak, możesz". W ten sposób powstaje silne
przekonanie o własnej niemożności.

Miłość to postawa wobec drugiego człowieka. Miłość
jest wyborem i często wymaga wysiłku. 

Gdy zdecydujesz się na zmiany:)



Myśli, które mogą 
Ciebie zmienić.
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Ten, kto idzie w niewłaściwym kierunku nie potrzebuje
zachęty, aby przyspieszyć kroku – potrzebuje zatrzymania i
zmiany kierunku.

Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym,
będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz
nazywał to przeznaczeniem.

To nie sprawy niepokoją ludzi, ale poglądy na te
sprawy.

Ludzie nie dostają tego czego chcą, bo nie wiedzą
czego chcą.
Jeśli mamy negatywny sposób myślenia, całe nasze
życie będzie wypełnione negatywizmem. Myśli można
zmienić!

Kiedy potrafisz stworzyć miejsce samotności pośród
trosk i działań, twoje sukcesy i porażki powoli tracą
swój wpływ na ciebie.

Zamiast poddawać się lękom i niepowodzeniom,
przyjmij klęski jako naukę. Z biegiem czasu odkryjesz,
że wszystkie niepowodzenia uczą cię czegoś, czego
znajomość była ci potrzebna - abyś mogła się
zreorganizować i podjąć kolejny wysiłek z jeszcze
większą werwą.

Twoje sukcesy i niepowodzenia życiowe mają niewiele
wspólnego z okolicznościami, a znacznie więcej z
wyborami, których dokonujesz.

Dzieciom możesz powiedzieć to co chcesz, a one i tak
zrobią to co widzą.



 Książki, które zmienią Twoje
podejście do siebie i życia.
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"Droga rzadziej przemierzana" M. Scott Peck

"Liczy się dzisiaj" John C. Maxwell

"15 niezawodnych praw rozwoju" John C. Maxwell

"Wszyscy się komunikują niewielu potrafi się
porozumieć" John C. MAxwell

"Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi" Carnegie
Dale

"Tak jak człowiek myśli" James Allen

"Człowiek w poszukiwaniu sensu" Viktor E. Frankl

"Jestes cudem" Regina Brett

"Cud uważności. Prosty poradnik medytacji" Thich
Nhat Hanh

"Sztuka prostoty"  Loreau Dominique

https://www.empik.com/jak-zdobyc-przyjaciol-i-zjednac-sobie-ludzi-carnegie-dale,62283,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-zdobyc-przyjaciol-i-zjednac-sobie-ludzi-carnegie-dale,62283,ksiazka-p
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/97479/tak-jak-czlowiek-mysli
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4924482/czlowiek-w-poszukiwaniu-sensu


Mam nadzieję, że te informacje pomogą ci inaczej

spojrzeć na siebie, swoje życie i na twoją pracę oraz

będą początkiem przemian w Twoim umyśle, a potem

zobaczysz je w swoim życiu.

Chciałabym usłyszeć,  że to co przeczytałaś dało ci

nadzieję na zmianę i pomogło zrobić ten pierwszy

najważniejszy krok. Jeśli tak się stało to proszę napisz

do mnie korzystająć z poniższych danym

kontaktowych.

Pozdrawiam Cię serdecznie

Dziękuję za Twój czas
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Justyna Kowalewska

KONTAKT@JUSTYNAKOWALEWSKA.PL


