Pozytywny Kalendarz
na miesiąc
Zacznij w dowolnym dniu i przez miesiąc, kilka razy dziennie, daj sobie chwilę na bycie w kontakcie ze sobą.
Dla nas to sposób na zatrzymanie w biegu dnia codziennego i okazja do budowania przyjaźni z samym sobą.
Zobacz jak to dla Ciebie działa. Życzymy wielu okazji do pozytywnych doświadczeń.
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DZIEŃ 3

DZIEŃ 1

Jakie Moje potrzeby
są zaspokojone?

Za co dzisiaj
jestem gotowy/gotowa
wziąć odpowiedzialność?

DZIEŃ 4

Czego dzisiaj
potrzebuję?
Zamknij na chwilę oczy
i bądź. Posłuchaj, powąchaj
otoczenie.Wsłuchaj się w to,
co dla Ciebie ważne.

DZIEŃ 2

Co
dzisiaj mówi Moje
ciało? Gdzie jest
napięte? Gdzie
doświadcza ciepła?
Gdzie zimna?

W jaki
sposób dziś mogę
pobyć ze sobą przez
1 minutę, kilka
razy dziennie?

DZIEŃ 6

Ha! Ha! Hi! Hi Jak to
by było zaprosić
energię radości
dzisiaj do siebie?
Co byłoby inaczej?

DZIEŃ 5

DZIEŃ 7

DZIEŃ 9

Bądź sobą.
DZIEŃ 8
Wszyscy inni są
już zajęci. Ty to
znaczy kto dzisiaj?

Gdybyś dzisiaj
obdarzała/obdarzał się
życzliwością, co byś
sobie powiedział?

Stop!
Daj sobie dzisiaj
kilka razy w ciągu dnia
czas na przerwę.
Na 1-2 minuty pobycia ze sobą.

DZIEŃ 10
DZIEŃ 11
DZIEŃ 13

Czy mogę dzisiaj
świadomie ucieszyć się
z pozytywów w życiu
innych ludzi? Czy mogę im to okazać?
Co się wtedy we mnie dzieje?

Jak mogę sobie okazać
dzisiaj, że jestem
darem dla świata?

DZIEŃ 12

DZIEŃ 14
Jaki masz
dziś pomysł
na chwilę ze sobą?

Jakie dziś mogę
zauważyć powody
do uśmiechu?

DZIEŃ 15

Empatia
dla siebie
- co dzisiaj czuję i co jest
dla mnie ważne?

DZIEŃ 17

Kilka razy dziennie zadaj sobie pytanie:
Co się dzieje Teraz we mnie? Co jest we mnie żywe?
Jakie myśli, uczucia, odczucia w ciele?
Postaraj się nie oceniać
tylko obserwuj i słuchaj.

Czy mogę dziś,
kilka razy dziennie,
powiedzieć do siebie
coś życzliwego?

DZIEŃ 16

Wdychając powietrze przyjmuj
to co jest Ci potrzebne
(np. spokój, radość, siłę),
wydychając wypuszczaj to co
nie jest Ci już potrzebne (np. wstyd,
frustracje, niepokój, ciężar).

DZIEŃ 18

DZIEŃ 19

Dziś jest pierwszy dzień
z reszty mojego życia.
Co mogę zrobić, aby być
za niego wdzięczna/y?

Czy mogę dziś
zrobić jakąś rutynową
czynność
inaczej niż zawsze? DZIEŃ 20

Co dziś pomoże
Ci na chwilę
się zatrzymać?
DZIEŃ 21

DZIEŃ 22

Jak mogę dziś
okazać sobie
ciepło i troskę?

DZIEŃ 24

DZIEŃ 23

Czy mogę sobie dziś
pozwolić na kilka chwil
kiedy nie ma nic do zrobienia,
nic do przemyślenia,
tylko bycie tu i teraz z tym co jest?
W nurcie życia takim jaki jest.

Co mogę zrobić przez
chwilę, co będzie
nieracjonalne,
spontaniczne, radosne?

DZIEŃ 26

Zatrzymując się dziś na
chwilę zobacz w sobie dobro.
Zauważ, że mimo, że nie zawsze
wszystko się udaję i nie jestem idealna/y,
to fundamentalnie jestem
dobrym człowiekiem.

DZIEŃ 27

Co dziś może być dla ciebie
„zwykłym cudem”? Czymś co wydarza się
na co dzień, a czego nie zauważasz,
może nie doceniasz. Jak to
jest zobaczyć to
w nowym świetle?

A jeśli najlepszą
reakcją na prawie każdą
sytuację, jest poczuć się
dobrze, uśmiechnąć się,
rozluźnić? Jak to by było,
gdyby zrobić taki eksperyment?

DZIEŃ 25

DZIEŃ 29
DZIEŃ 28

Jak mogę dziś
świadomie zaprosić
więcej humoru
do swojego dnia?

Kilka razy dziennie,
świadomie z czułością dotknij
swojej ręki, twarzy, serca, szyi.
Daj sobie chwilę na okazanie ciepła.

Jak to było dla Ciebie, przez miesiąc
każdego dnia dawać sobie chwilę
na bycie ze sobą? Co Ci to dało?
Jeśli było to dla Ciebie korzystne
- jak możesz kontynuować
DZIEŃ 30
taką praktykę dalej?
Co Ci pomoże o tym pamiętać?
Z kim możesz się nią podzielić?
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