Kalendarz - miesiąc budowania wewnętrznego
zasobu zadowolenia i satysfakcji.
1. Zaplanuj swoją
3. Sprawdź jakie to
2. Zadaj sobie kilka
praktykę: kiedy ją
doświadczenie: być
razy na dzień pytanie:
wykonasz, jak się
zadowolonym. Jakie myśli
czym jest dla mnie
ucieszysz z wykonania
emocje i odczucia w ciele
zadowolenie?
itp?
masz?

4. Zauważ coś ładnego,
pięknego i poczuj co się
dzieje w tobie.

5. Nastaw swoją uwagę na
zauważanie przyjemnych
chwil, nawet tych
najmniejszych: dobrej
kawy, ciepłego swetra,
smacznego jedzenia.

7. Zauważ jak wiele
6. Szukaj faktów, które
8. Skup się na zauważeniu
dostajesz od innych
sprawiają, że masz
jak wiele wnosisz w życie
ludzi: prąd, wodę,
wystarczająco wiele.
innych. Bez pychy po
produkcję jedzenia,
Uciesz się z każdego z
prostu uciesz się tym!
nich przez 30 sekund. transport, serdeczność
itp. Co za radość!

9. Czasem można poczuć
satysfakcję kiedy uda się
po prostu „przeżyć” dzień.
Zauważ to i poczuj
zadowolenie.

10. Spędź dzień na
docenianiu swoich
talentów, umiejętności,
chęci, starań. Za każdym
razem daj sobie 30 sek na
zadowolenie.
15. Poczuj jaka jest różnica
między zdrowym
dążeniem, a niezdrowym
lgnięciem. Praktykuj
uważność w tym aspekcie.

11. Skup się dziś na
wdzięczności za to co
jest dobre w t woim
życiu. Zauważ co
czujesz! Uciesz się.

12. Zauważ, że jesteś
13. Jak mógłbyś dziś
zasadniczo dobrym
praktykować szczodrość.
człowiekiem, któremu
Zauważ kiedy dajesz
zależy na dobru swoim
szczodrze i uciesz się tym.
i innych.

14. Dziś zwróć uwagę na
swoją kreatywność w
najmniejszych sprawach:
gotowaniu, robieniu
zakupów, załat wianiu
spraw.

16. Co daje ci
doświadczenie
ekscytacji? Jak
możesz częściej tego
doświadczać?

17. Wymień swoje
dokonania te duże i te
małe i zatrzymaj się
na przeżyciu
zadowolenia na 30
sek.

19. Kiedy przychodzi
odczucie „coś jest ze mną
nie tak” okaż sobie dużo
ciepła i empatii.

21. Jakie to dla ciebie
doświadczenie:
zabawa? Jak możesz
mieć jej więcej?

22. Wyjdź na dwór i
zrób coś dla zabawy.

26. Jak możesz
każdego dnia
praktykować
zadowolenie? Co dla
ciebie działa?

27. Sprawdź jakie to
doświadczenie:
zatrzymać się i
powiedzieć sobie „ta
chwila jest
wystarczająca”?

18. Jak możesz sobie
przypominać, że taka jaka
(taki jaki) jesteś - to
wystarczy? Jak możesz
czuć to częściej?

20. Zrób coś co jest trochę
poza t woją strefą
komfortu i uciesz się z
tego!

24. Przypomnij sobie co
23. Za co tu i teraz
25. Kilka razy dziennie
ostatnio
udało
ci
się
zrobić,
możesz być wdzięczny
powiedz komuś, kiedy to co
skończyć,
wykonać?
Poczuj
sobie, innym, światu,
robi cię sprawiło ci radość
jakie
to
uczucie
i
bądź
z
naturze? Uciesz się z tego.
czy przyjemność.
nim przez 30 sek.
29. Zobacz jaką
30. Co chcesz robić
28. Kilka razy w ciągu
wspaniałą praktykę
regularnie w następnym
dnia sprawdź co jest dla
wykonałaś/łeś i sprawdź
miesiącu, co przynosi
ciebie ważne w
jak się z tym czujesz?
inspirację, radość,
doświadczeniu
Świętuj nawet małe
zadowolenie czy
zadowolenia?
dokonania.
satysfakcję?
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