7 MALÝCH ROZHODNUTÍ
KTORÉ
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DR Ž A Ť PEVNE V RUKÁCH

ZA Č A Ť DE Ň INAK
č

UROBI

ďte sa,

kým otvoríte o i, posa

pár krát sa

Jedinú vec, ktorú môžete zmeniť

zhlboka nadýchnite a pomaly vydýchnite -

ľ

č

je vedomá odozva na udí a veci, ktoré sa vám

otvorte o i a nájdite 5 vecí, ktoré vidíte,

č

dejú.

4, ktoré cítite, 3, ktoré po ujete, 2,

ňu vnímate a uvedomte si chuť,

ktorých vô

Namiesto reagovania vedeného strachom alebo

č alebo

hnevom, namiesto nasadania na návnadu "ute

ktorú máte v ústach

č
ňa zopakujte vždy,
ď sa prichytíte pri náhlení

obe aktivity si po as d
ke

bojuj" sa zhlboka nadýchnite, nereagujte, len dobre

č

po úvajte/ vnímajte

čo sa skutočne deje.

Svoje vlastné potreby

JEDINÁ VEC
Keby ste dnes stihli iba jednu jedinú vec, ktorá
by to bola? Vyberte si tú

š

š

najjednoduch iu a najrýchlej ie

ľ

dosiahnute nú,

ň prinášajúcu najväčšiu pridanú

č
živote?
presne to začnite dávať druhým ľuďom
Cítite potrebu byť užitoční pre iných?
začnite hľadať možnosti, ako môžete byť užitoční
Chýba vám nie o v

zárove

sebe.

hodnotu a/ alebo
eliminujúcu najviac bolesti a starostí
UROBTE JU DNES AKO PRVÚ!

PUSTI Ť Z RÚK

UKON Č ITE DE Ň INAK
S čistou hlavou

Jednu vec

č

č

Za nite si ve er okrem

čistenia zubov, čistiť aj hlavu.

Ako?

ť z daného dňa - čo
vás nahnevalo, sklamalo, vyčerpalo? - čo ste
potrebovali, aby ste sa cítili inak/ lepšie? - otvorte
ventil a dostaňte to všetko z hlavy na papier
vráťte sa k danej situácii a zvážte vhodné kroky
pre budúcnosť - KONAJTE PODĽA NICH!

Keby ste dnes museli zo svojho zoznamu

š

preskúmajte svoju skúsenos

ť jednu vec, ktorá by to bola?

vy krtnú

Vyberte si tú

š

s najmen ou pridanou hodnotou
spôsobujúcu najviac starostí a utrpenia

ŇTE JU ROBIŤ HNEĎ A NAVŽDY!

PRESTA

S vďačnosťou

Kontrolu

ČO

ž

STE DNES ZVLÁDLI? DOKON

ť

nad vecami, ktoré nemô ete zmeni

č

Dokopy ni ? Venovali ste

č

š

Vzdajte sa o akávaní - vedú len ku

nepriná ajú do

sklamaniam. Ste práve frustrovaní alebo

inak!

nahnevaní? Vedzte,

že sa snažíte

ť niečo mimo svoju zónu vplyvu.

kontrolova

Č ILI? Č O

BOLO PRÍJEMNÉ?

čas veciam, ktoré vám

života hodnotu. Urobte to zajtra

ť
ďakujte a zajtra zopakujte :)

ť

Cítite hoci aj malú rados , naplnenie, hrdos ?
Po

