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DLACZEGO WARTO JE ZROBIĆ?

Dlaczego warto robić podsumowanie roku?
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Na co dzień często skupiasz się na tym co jest jeszcze do zrobienia i

możesz nie zauważać mniejszych i większych sukcesów.

Podsumowanie roku pozwala spojrzeć na Twoje osiągnięcia z

większej perspektywy i z jednej strony docenić siebie za to, co

zrobiłaś, a z drugiej wyłapać działania, które nie są efektywne.

Małe kroki mają wielką moc - największy wpływ na Twoje życie

mają codzienne, małe rutyny.

Podsumowanie roku to też okazja do zastanowienia się nad

obszarami, na których chcesz skoncentrować się w przyszłym roku i

działaniami, które chcesz wprowadzić.

Pamiętaj, że nie możesz planować zbyt wielu zmian w jednym czasie

- rozłóż je na cały rok. Wdrażaj stopniowo, małymi krokami.

Równowaga w życiu do podstawa. Planując działania na rok 2021

pomyśl o wszystkich obszarach - ten zeszyt ćwiczeń Ci to umożliwi.

Znajdź wygodne miejsce, zrób sobie herbatkę, daj sobie czas i zrób

to ćwiczenie.

A jeśli do tej pory nie robiłaś podsumowania roku, co Ci szkodzi

spróbować?

Głupotą jest robić wciąż to samo

 i oczekiwać innych rezultatów!

https://szczescieodkuchni.pl/
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Z czego jestem zadowolona? Co poszło dobrze w tym obszarze?
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Co mogło pójść lepiej? Jakie wnioski wyciągam na kolejny rok?

Na czym chcę skupić się w 2021 roku?
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Możesz sobie pogratulować zrobienia podsumowania roku 2020

według ważnych obszarów Twojego życia.

Wypisałaś priorytety 2021 dla każdego obszaru, ALE nie możesz

zaplanować wdrożenia wszystkich zmian na raz od 1 stycznia 2021.

Skorzystaj z arkusza miesięcznego na kolejnej stronie i w każdym

miesiącu zastanów się, jakie JEDNO nowe działanie chcesz wdrażać

w danym miesiącu. 

Działanie musi być maksymalnie konkretne. Zamiast - będę więcej

czytać, zaplanuj np. min. 30 min z książką przed snem. Zamiast -

będę więcej ćwiczyć, zaplanuj np. 15 minut ćwiczeń rozciągających

dziennie + minimum 8000 kroków. 

Jeśli chcesz skupić się na jednym wybranym obszarze, możesz

zaplanować nowe działania właśnie w tym obszarze, a w

pozostałych po prostu kontynuować realizację dobrych nawyków,

które już masz (np. zdrowe odżywianie, spacery, czytanie, czas z

bliskimi). Nie musisz planować nowych działań w każdym miesiącu

we wszystkich obszarach.

W zależności od wielkości działania możesz zaplanować ich więcej,

ale mierz siły na zamiary. Budowanie nowych nawyków jest

energochłonne. Potrzebujesz czasu, sił, skupienia. Lepiej zrobić jedną

małą rzecz, niż zaplanować wielkie i ich nie zrealizować.

Wypisz swoje priorytety na styczeń. Ustaw sobie przypomnienie

codziennie wieczorem, aby zastanowić się, czy w danym dniu

zrealizowałaś zaplanowane działania.  

Możesz skorzystać z nawykownika, aby na bazie dziennej

analizować realizację danego działania. 

https://szczescieodkuchni.pl/
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PRACA1.

OBSZAR MOJE PRIORYTETY JAK MI POSZŁO?

 MIESIĄC:.......................

2. FINANSE

3. ROZWÓJ

OSOBISTY

4. CZAS DLA

SIEBIE

5. RELACJE

6. ZDROWIE
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TYDZ I EŃ___________________
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Życzę Ci, aby rok 2021 był 

dla Ciebie przełomowy !

Dziękuję :)
Zapraszam na sesje
indywidualne lub Kurs

Intuicyjnego
Odchudzania

+48  697  355  507

Agata Jasińska
Psychodietetyk, Diet Coach

https://www.instagram.com/agata_szczescie_od_kuchni
https://www.facebook.com/szczescieodkuchni/
https://szczescieodkuchni.pl/
https://www.instagram.com/agata_szczescie_od_kuchni
https://www.facebook.com/szczescieodkuchni/
https://szczescieodkuchni.pl/

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: Off
	untitled47: Off
	untitled48: Off
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: Off
	untitled75: Off
	untitled76: Off
	untitled77: Off
	untitled78: Off
	untitled79: Off
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled83: Off
	untitled84: Off
	untitled85: Off
	untitled86: Off
	untitled87: Off
	untitled88: Off
	untitled89: Off
	untitled90: Off
	untitled91: Off
	untitled92: Off
	untitled93: Off
	untitled94: Off
	untitled95: Off
	untitled96: Off
	untitled97: Off
	untitled98: Off
	untitled99: Off
	untitled100: Off
	untitled101: Off
	untitled102: Off
	untitled103: Off
	untitled104: Off
	untitled105: Off
	untitled106: Off
	untitled107: Off
	untitled108: Off
	untitled109: Off
	untitled110: Off
	untitled111: Off
	untitled112: Off
	untitled113: Off
	untitled114: Off
	untitled115: Off
	untitled116: Off
	untitled117: Off
	untitled118: Off
	untitled119: Off
	untitled120: Off
	untitled121: Off
	untitled122: Off
	untitled123: Off
	untitled124: Off
	untitled125: Off
	untitled126: Off
	untitled127: Off
	untitled128: Off
	untitled129: Off


