
Pewność siebie w działaniu
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C Z Y L I  O  P R A W D Z I W Y M  Ż Y C I U

lekcja 2.

Po obejrzeniu już video o pewności siebie w działaniu oraz o tym, jak nauczyć mózg pewności

siebie - mam nadzieję, że już rozumiesz, że działanie i przełamywanie się to klucz!

Teoretycznie możesz wiedzieć wszystko. Ale kiedy przychodzi do danej sytuacji czy zadania,

zaczynasz się bać, zaczynasz odczuwać brak pewności siebie i... wszystko zapominasz lub nie

umiesz z tego skorzystać.

Dlatego praktyka jest tak ważna.

Działanie to sedno zmiany. To centrum osiągania celów. Działanie to oś rozwoju.

Nie osiągniesz swoich celów bez działania.

Bez niego nie przeprowadzisz zmiany.

Wielu ludzi zatrzymuje się na etapie czytania, oglądania, ustalania celów, planowania i

ewentualnie pierwszych podjętych kroków.

I tu często pojawiają się trudności. Tu się wycofujemy.

Bo działanie jest najtrudniejsze.

Wymaga ogromnego samozaparcia. Wymaga samodyscypliny (nie bójmy się tego słowa!),

cierpliwości, wytrwałości i aktywności.

W przypadku pewności siebie działanie jest jeszcze bardziej kluczowe. Ty musisz nauczyć swój

mózg, że sytuacje, których się obawiasz, w których się wstydzisz czy boisz - w rzeczywistości

wcale nie są straszne i zagrażające dla Ciebie. A Twój mózg musi o tym przekonać się sam. Czyli

potrzebujesz działania - by mu to umożliwić.

Kiedy nie masz pewności siebie, ten pierwszy krok wydaje Ci się straszny. Stres sięga zenitu. Lęk

może paraliżować. Ale! Mam dobrą wiadomość. Spójrz na wykresy na kolejnej stronie :)



02Agnieszka Żmuda

Pamiętaj o 3 wykresach!

Pierwsze przełamanie się jest najtrudniejsze!

Ale każde kolejne przychodzi łatwiej. Jest coraz lepiej, Ty masz coraz większe poczucie sukcesu,

zadowolenia z siebie i - co najważniejsze - przeżywasz przy tym coraz mniejszy lęk i stres!

Zapraszam Cię teraz do ćwiczenia :)
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Co konkretnie będziesz robiła, kiedy będziesz miała pewność siebie? (zacznij od rzeczy

„najmniejszych”, których teraz obawiasz się najmniej, potem przejdź do coraz trudniejszych dla

Ciebie).

ĆWICZENIE 2.
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Bazując na tym, co napisałaś na poprzedniej stronie wypisz teraz, jakie wyzwania przed Tobą. 

Zapisz po kolei, do czego będziesz się przełamywała w pierwszej kolejności (najprostsze sytuacje

dla Ciebie) - aż do tych rzeczy / okoliczności / ludzi / zadań, które stresują Cię najbardziej.

Zostawiam miejsce na 10 pozycji, ale może być ich mniej, może być więcej. Może być tak, że

będziesz wracała do tej listy i coś do niej dopisywała. Albo wykreślała z niej to, co zostanie

odhaczone! :)
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To ważne ćwiczenie. Masz tu miejsce na wypisanie sobie wszystkiego, o co potrzebujesz zadbać

chcąc stawiać pierwsze kroki w budowaniu pewności siebie. Pamiętaj o tym! Wracaj do tej listy!

ĆWICZENIE 3.

O czym będziesz pamiętać, przełamując się w różnych sytuacjach?

Co Cię będzie wspierać?

Jak myślisz, jak Ci będzie - kiedy się przełamiesz do nowych zadań, do nowych

ludzi, do tego, co Cię teraz stresuje?


