
Pozytywne myśli na teraz: 

 

1. Nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu 

Czyli  nie walczę z wiatrakami, mogę wykorzystać swoją energię na coś zupełnie innego.  

2. Pielęgnuję bliskie relacje, na których mi zależy 

Satysfakcja z bliskich relacji to najważniejszy ze wskaźników dobrego samopoczucia i szczęścia.  

3. Poznaję siebie coraz lepiej i rozwijam swoje mocne strony 

Znam swoje tak dobre, jak i słabe strony, i rozwijam się. Kiedy mam świadomość swoich słabości, 

mogę nad nimi popracować. Podobnie w drugą stronę, kiedy wiem, w czym jestem dobra, mogę 

to rozwijać. Kiedy chcę coś zrealizować czy podjąć jakieś wyzwanie, sprawdzam, czego do tego 

potrzebuję. Mam świadomość procesu i reaguję na jego przebieg. 

4. Zajmuję się swoimi emocjami i biorę odpowiedzialność 

Poznaję siebie i ludzkie emocje. Uczę się, jak reagować, by nie krzywdzić siebie i innych. Biorę 

odpowiedzialność za to, co leży po mojej stronie. 

5. Troszczę się o swoje zdrowie 

Mówi o tym jedno z założeń WHO i nazywa to dobrostanem subiektywnym. Stabilność dobrostanu 

polega na zrównoważeniu wyzwań życiowych i zasobów, którymi dysponujemy, by je 

podejmować. Jednym z bardzo istotnych zasobów jest właśnie zdrowie: psychiczne i fizyczne. 

Na podstawie 

 Magdalena Gołda Coach MLC, blogerka, copywriterka 

 
 
 
  



Nawyki pozytywnych ludzi 
Poniżej znajduje się kilka nawyków, które możemy włączyć do swojego życia, aby kultywować 
myślenie pozytywne. Dzięki tym kilku nawykom nabierzemy więcej optymizmu i staniemy się 
pozytywną osobą. 
 
1. Znajdź optymistyczny punkt widzenia na negatywną sytuację 
Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na myślenie pozytywne jest zadawanie 
przydatnych pytań, gdy tylko jest to możliwe. Celem jest próba znalezienia dobrej strony w sytuacji, 
aby zmienić problem w szansę. 
2. Dbaj o pozytywne otoczenie 
Wybierz uważnie, z kim chcesz spędzać czas i co robisz każdego dnia. Ludzie, którzy Cię otaczają 
oraz to, co oglądasz, czego słuchasz i co czytasz… Aby zachować myślenie pozytywne, absolutnie 
niezbędne jest pielęgnowanie wspierających i inspirujących wpływów w codziennym życiu. Szukaj 
ludzi i działań, które Cię ożywiają, a nie ciągną w dół. 
3. Idź powoli 
Kiedy poruszamy się zbyt szybko, rzeczy się plączą. Myślimy szybko, rozmawiamy szybko, 
poruszamy się szybko… W efekcie żyjemy w stresie i powierzchownie. Myślenie pozytywne wymaga 
wyrobienia sobie nawyku wolniejszego poruszania się. 
4. Zatrzymaj się – Oddychaj – Skup się 
Nie rób góry z kretowiska ani przysłowiowych wideł z igły. Bardzo łatwo stracić perspektywę, 
szczególnie w stresującej sytuacji i poruszając się zbyt szybko. Dlatego kiedy czujesz, że pochłania 
Cię negatywność, zatrzymaj się, oddychaj i ponownie skup myśli. 
5. Dodaj pozytywne akcenty do otoczenia 
Dostajesz to, co dajesz. Jeśli okażesz optymizm i pozytywny stosunek wobec osób wokół Ciebie, 
otrzymasz to samo w zamian. Sposób, w jaki traktujesz innych oraz to, jak o nich myślisz, ma również 
znaczny wpływ na to, jak traktujesz siebie i myślisz o sobie. Zacznij od udzielania pomocy, słuchania 
i uśmiechania się. 
6. Prowadź zdrowy tryb życia 
Ćwicz regularnie, dobrze jedz i się wysypiaj. Pozwoli Ci to zachować zdrowe ciało i umysł. Będziesz 
mieć energię, by kontrolować swoje myśli i dostrzec wszelkie ślady negatywnych emocji. 
7. Naucz się reagować na krytykę w zdrowy sposób 
Krytyka jest prawie nieunikniona: krytyka, którą dajesz, i krytyka, którą otrzymujesz. Kluczem jest 
nauczyć się zarządzać tymi informacjami w zdrowszy sposób. Na początek określ, co jest prawdziwe 
lub obiektywne w krytyce, a co jest osobistym odczuciem lub opinią. W obu przypadkach nie ma 
powodu, by brać krytykę do siebie. Lepiej odpuścić. Ostatecznie krytyka nie jest uniwersalną prawdą. 
A jeśli możesz się czegoś z niej nauczyć, jeśli naprawdę możesz się poprawić, świetnie – skorzystaj z 
tego! 
8. Zacznij dzień w pozytywny sposób 
Od samego rana wyznaczasz ton na resztę dnia. Tak – zwróć uwagę na to, jak spędzasz poranki. 
9. Uśmiech! 
Pozytywni ludzie dużo się uśmiechają. Można powiedzieć, że uśmiechają się zawsze. Kiedy się 
uśmiechasz, okazujesz optymizm, dobry humor, szacunek i przekazujesz dobrą energię. W 
rzeczywistości, kiedy się uśmiechasz, wysyłasz wiadomość do mózgu, że wszystko jest w porządku. 
Wszystko jest łatwiejsze, gdy się uśmiechasz. 
Nie można po prostu przestać myśleć, bez względu na to, jak bardzo dręczą nas myśli. Ale możemy 
wybrać inne myśli. Jak mówią bohaterowie w filmie Siła spokoju: „życie jest wyborem. Możesz 
przyjąć rolę ofiary lub zostać kimkolwiek innym, kim chcesz być”. 
„Bądź pozytywny i szczęśliwy. Pracuj ciężko i nie porzucaj nadziei. Bądź otwarty na krytykę i ucz się. 
Otaczaj się szczęśliwymi, ciepłymi i autentycznymi ludźmi”. 

Tena Desae 
Na podstawie 
 https://pieknoumyslu.com/myslenie-pozytywne-nawyki/ 
 
  



3 pytania na każdy poranek 
Jak zaczynasz swój dzień? Pierwsze minuty po przebudzeniu mają ogromny wpływ na to, jak później 
wygląda cały Twój dzień. Mamy tendencję do wpadania w pewne poranne tory myślenia. Definiują 
one nasz stan emocjonalny i postawę psychiczną w ciągu całego dnia. 
  
Pomyśl przez chwilę - jakie myśli dominują w Twojej głowie każdego ranka? 
  
Czy myślisz o tym, ile pracy jest do zrobienia, ile masz na głowie, jaki to będzie trudny dzień? Czy 
raczej zastanawiasz się nad tym, co ciekawego Cię spotka i w jaki sposób uczynisz ten dzień 
wyjątkowym? 
  
Świadome nakierowanie swojego myślenia na konstruktywne tory może być świetnym sposobem na 
rozpoczęcie dobrego, produktywnego i przyjemnego dnia. Jak to zrobić? 
  
Ja mam zwyczaj zadawać sobie trzy proste pytania. Pytania, które w sposób natychmiastowy kierują 
moje myślenie na dobre tory. Oto one: 
  
1. Gdybym miał dzisiaj zrobić jedną rzecz, to co by to było? 
Każdy wie, że poranek warto zacząć od najważniejszego zadania. 
  
Gdy je wykonamy, to cały dzień idzie z górki. Niestety zwykle, ludzie nie wiedzą, jak ustawić sobie 
priorytety. Powyższe pytanie rozwiązuje ten problem. Gdy je sobie zadajemy, wszystko co nie jest 
ważne znika, a na powierzchni pozostaje tylko to najistotniejsze zadanie. 
  
Wypróbuj też inny wariant tego pytania: "Gdybym miał dzisiaj zrobić tylko trzy najważniejsze rzeczy, 
to co by to było?" 
  
2. Co mogę zrobić dzisiaj inaczej niż zwykle? 
To pytanie pozwala Ci wyjść ze schematu i pobudzić umysł. 
  
Pomaga Ci przełamać rutynowy plan dnia. Zadawane regularnie jest świetnym narzędziem 
otwierającym Twoją głowę na zmiany i wszystko, co nowe. 
  
Decyduj się nawet na drobne zmiany w planie dnia (zrobienie czegoś innego na obiad, pójście na 
spacer gdzieś, gdzie jeszcze nie byłeś), ale zawsze zrób coś inaczej. Dzięki temu każdy dzień będzie 
dla Ciebie niespodzianką i będzie w nim więcej ciekawości, oczekiwania i zabawy. 
  
3. Co dzisiaj zrobię dla siebie? 
To pytanie pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której zapominasz o sobie na rzecz pracy, rutyny lub 
oczekiwań innych ludzi. 
  
To pytanie sprawi, że każdego dnia zadbasz o siebie. To podstawia poczucia własnej wartości i 
dobrego samopoczucia, które daje Ci siłę do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. To podstawa 
czerpania radości i przyjemności z życia. 
  
Takie pytania zadawane regularnie każdego poranka to gwarancja tego, że na koniec dnia będziesz 
mógł sobie powiedzieć ze 100% pewnością: "To był naprawdę udany dzień". Bardzo Ci tego życzę, bo 
uczucie towarzyszące tej myśli jest naprawdę wspaniałe. 
  
Zrodlo: www.michalpasterski.pl 
 


