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PRZEKONANIA W TEORII
I PRAKTYCE
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PEWNOŚĆ SIEBIE JEST kobietą!

Agnieszka Żmuda



AGENDA

czym są przekonania?

przekonania pozytywne i negatywne

przekonania kluczowe

potrzeba spójności przekonań i tego, co

robimy

dlaczego warto zmieniać swoje przekonania?
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TO, CO TWORZY ŚWIAT, KTÓRY TY WIDZISZ -

to Twoje przekonania. Twoje myśli.

Ty spostrzegasz świat inaczej niż ja.
Ty patrzysz siebie inaczej niż ja bym Cię mogła zobaczyć.
Ty dostrzegasz to, co Cię spotyka inaczej niż widzi to jakiś zewnętrzny
obserwator.

To, jak widzisz świat, zależy od tego, co o nim myślisz.
To, jak widzisz siebie, zależy od tego, co myślisz o sobie.

ważne:
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"Za wszystkim, co myślisz, jest wszystko, w co wierzysz. 
A to w co wierzysz - determinuje to, co robisz."

Magda Adamczyk

Myśli wpływają na nasze decyzje. działania. zachowanie.
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Przekonania to cały zbiór tego, w co wierzymy, co myślimy o sobie,
świecie, ludziach, o życiu, problemach, szczęściu, pracy, pieniądzach...
wymieniać można jeszcze długo.

PRZEKONANIE JEST WTEDY, KIEDY SWOJĄ PRAWDĘ
UWAŻASZ ZA PRAWDĘ OBIEKTYWNĄ.
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a. Przekonanie o sobie: Jestem inteligentna.
b. Przekonanie o ludziach: Ludzie są z natury dobrzy.
c. Przekonanie o świecie: Świat jest piękny i warto w nim żyć.
d. Przekonanie o szczęściu: Szczęście to małe chwile, małe rzeczy. Szczęście
dzieje się wtedy, gdy zauważamy te najmniejsze radości.

osoba, która tak uważa (jest przekonana o tym wszystkim):
a. wierzy w swoją inteligencję i swoje możliwości, więc podejmuje się różnych
zadań,
b. dostrzega w ludziach pozytywy i dobrze o nich myśli,
c. umie zachwycić się pięknem tego świata;
d. jest uważna na te momenty, które sprawiają jej radość i widzi szczęście w
swoim życiu.

PRZYKŁADY PRZEKONAŃ POZYTYWNYCH
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a. Przekonanie o sobie: Jestem strachliwa, nieśmiała i boję się wszystkiego.
b. Przekonanie o ludziach: Ludziom nie można ufać.
c. Przekonanie o świecie: Świat jest okrutny i niesprawiedliwy.
d. Przekonanie o szczęściu: Szczęście jest dla wybranych.

osoba, która ma takie przekonania:
a. nie podejmuje się nowych wyzwań, zadań, zamyka się na nowych ludzi,
b. podchodzi nieufnie do każdej osoby, niełatwo nawiązuje przyjaźnie,
c. skupia się na negatywnych wydarzeniach i faktach ze świata,
d. nie widzi szczęścia w swoim życiu (jest nieszczęśliwa), a wiąże to z
przekonaniem, ze świat jest niesprawiedliwy (nie każdy dostaje po równo).
Uważa, że inni mają lepiej.

PRZYKŁADY PRZEKONAŃ NEGATYWNYCH
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JAKĄ MASZ REFLEKSJĘ PO
TYCH DWÓCH SLAJDACH?
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Działamy zgodnie z tym, co myślimy. W co wierzymy. O czym
jesteśmy przekonani.
Zapamiętaj to.

Bardzo trudno jest wyjść z działaniem czy zachowaniem poza to, co
myślisz.

Dobrze, jeśli Twoje przekonania są pozytywne.
Co jeśli są negatywne...?

AGNIESZKA ŻMUDA



a. w ogóle nie podejmiesz działania

b. jeśli je podejmiesz to na starcie będziesz zrezygnowana, co będzie

skutkowało brakiem motywacji i w efekcie końcowym - rzeczywiście

niepowodzeniem.

Niezależnie którą z tych dwóch opcji wybierzesz - potwierdzisz swoje

przekonanie, że nie umiesz, nie potrafisz. 

Pytanie, czy naprawdę nie umiesz, czy to Twoje przekonanie sprawia, że

zachowujesz się tak, jakbyś nie potrafiła zrealizować danej rzeczy.

To, że myślisz (czyli masz przekonanie), że np. nie uda Ci się
zrealizować czegoś, bo to dla Ciebie za trudne, bo nie umiesz itp. -
sprawi, że:
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sytuacja, kiedy masz przekonanie, że nie dasz rady i rzeczywiście
odnosisz niepowodzenie 
      -> skutkuje tym, że Twoje przekonanie staje się jeszcze silniejsze. I
w kolejnej sytuacji znowu będziesz myśleć, że nie dasz rady.

ważne:
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A przekonania raz wbite do głowy jest bardzo
trudno zmienić, jeśli nie jesteśmy ich świadomi oraz
nie dostrzegamy ich negatywnego wpływu na nas i
nasze otoczenie.
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A NA PRZEKONANIACH OPIERA SIĘ... WSZYSTKO

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z naszych przekonań. Najczęściej są

nieświadome.  

Nawet to, że czasem zastanawiasz się, co ludzie powiedzą?. Co o Tobie pomyślą?

Jak Cię odbiorą, gdy się odezwiesz. Np. kiedy masz pierwszy raz kontakt z osobą,

której nie znasz.

Za tym stoi przekonanie, że inne osoby muszą coś o Tobie pomyśleć i ocenić Cię.

A czy naprawdę muszą...?
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PRZEKONANIA 
KLUCZOWE

NEGATYWNE
jestem głupia

jestem niewystarczająco dobra
jestem brzydka

nic nigdy nie osiągnę
nie liczę się

jestem słaba
jestem niekochana

jestem nieinteresująca

POZYTYWNE
jestem mądra

jestem wystarczająco dobra
jestem ładna

osiągnę coś w życiu
jestem ważna

jestem silna
jestem kochana

jestem interesująca

TO CZĘŚĆ NAS. SĄ PODSTAWĄ NASZEJ CAŁEJ WIEDZY
O SOBIE I ŚWIECIE. BARDZO TRUDNO JE ZMIENIĆ.
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JAK BĘDĄ
WYGLĄDAŁY ICH

DZIAŁANIA,

ZACHOWANIA?

JAK BĘDĄ
WYGLĄDAŁY ICH
CELE ŻYCIOWE?

JAK BĘDĄ
WYGLĄDAŁY ICH

DECYZJE? 

Zastanów się, jak będzie zachowywać się osoba, która ma przekonania
pozytywne o sobie samej, a jak ta, która ma przekonania negatywne?
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Jeśli masz dane przekonanie, to automatycznie i

nieświadomie poszukujesz okazji do tego, by je potwierdzić.

Każdy z nas ma potrzebę spójności obrazu siebie (czyli tego,

co o sobie myśli) z tym, co robi.

Tak ma każdy.

Każdy świadomie czy nieświadomie wybiera takie działania,

które mają potwierdzić jego przekonania a własny temat.

WAŻNE!
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Jeśli masz przekonanie, że nic w życiu nie

osiągniesz i wszystkiego, czego się dotkniesz

zamienia się w porażkę - to Twoje myślenie

powoduje, że nie starasz się. Bo nieświadomie

chcesz potwierdzić swoje negatywne przekonanie.

I na odwrót: jeśli jesteś przekonana, że  możesz

sięgać po fajne cele, bo stać Cię na to, bo jesteś

pracowita, wytrwała i skoncentrowana na tym, co

ważne, to po te cele sięgasz. Dążysz do spójności

tego, co o sobie myślisz (obrazu siebie) z tym, co

robisz.
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Na wykładzie o pewności siebie (1 moduł) przedstawiałam Ci mechanizm budowania
pewności siebie. Im więcej jej masz - tym zbierasz bogatsze doświadczenia, które ją
wzmacniają i masz jej w rezultacie jeszcze więcej.

Podobnie jest z
przekonaniami. Jeśli

jakieś masz - to one się
utrwalają jeszcze

bardziej.
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ZAPAMIĘTAJ!
Czym jest nieruchomość inwestycyjna? 
Zyski z nieruchomości 
Kontrola gotowości 
Plan inwestycyjny
Pospolite błędy
Jak możemy pomóc
Poznaj nasz zespół

Podstawą dla poczynienia jakichkolwiek trwałych

zmian w swoim życiu jest zmiana własnego systemu

przekonań. 

Gdy zmienisz swoje przekonanie z ograniczającego

na wspierające, to poprzez zmianę swojego

postrzegania, Twoje zachowanie też zacznie się

zmieniać.
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SWOJE PRZEKONANIA 
MOŻESZ ZMIENIAĆ!
PRZEFORMUŁOWYWAĆ!
TWORZYĆ NOWE!
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Masz wpływ na to, co myślisz.

Potrzebujesz najpierw uświadomić sobie swoje najbardziej przeszkadzające

Ci przekonania. A potem postarać się je zmienić.



DLACZEGO WARTO ZMIENIAĆ SWOJE
PRZEKONANIA?

By się zmieniać, by zmieniać swoje zachowanie.

By kształtować w sobie pozytywne postawy 

i nawyki.

By bardziej wierzyć w siebie i ludzi.
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PRZEKONANIA TO NIE FAKTY.
To jest to co Ty myślisz.

A wszelkie badania oraz czysta logika wskazują na to, że korzystniej jest myśleć w

sposób pozytywny.

Usłyszałam kiedyś, że zmiana przekonań to oszukiwanie siebie.

Bo skoro widzę, że się do czegoś nie nadaję - to jak mogę nagle zacząć myśleć że

to umiem?

To, czy się nadajesz czy nie - to Twoja opinia.

Od tego, jaka ona jest - zależy, czy rzeczywiście będziesz w stanie się tego

nauczyć. Nawet jeśli teraz nie umiesz.
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A TERAZ ZAPRASZAM CIĘ DO LEKCJI
NA TEMAT PRZEKONAŃ 

To tyle, jeśli chodzi o teorię.

:)
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