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Streszczenie
  , ma w sobie radość

z życia i zawsze tryska  uśmiechem na twarzy, a kimś, kto jest marudny, zrzędliwy i

na jego widok dostajemy dreszczyku emocji, gdy jest w pobliżu? Proszę

odpowiedz sobie sam/a.

Jaka jest różnica między kimś, kto jest pełen pozytywnej energi

  Wdzięczność może zmienić każdą

sytuację. Mówiąc ściślej, wdzięczność może zmienić sposób, w jaki doświadczamy

każdej sytuacji. Wdzięczność może nie zmienić twoich okoliczności, ale to cię

zmieni, i to robi różnicę.

Podstawowym czynnikiem jest wdzięczność. 

   Może

neutralizować negatywne emocje i umożliwiać nam zdobycie niezwykle cennych

lekcji nawet w trudnych okolicznościach.

Wdzięczność może zmienić sposób, w jaki doświadczamy życia.

   Im bardziej kultywujesz wdzięczność, tym

więcej mocy doświadczysz w swoim życiu. Jeśli zastosujesz to, co czytasz,

każdego dnia nasycenie wdzięcznością i radością będzie wzrastać.

Z wdzięcznością przychodzi wielka moc.
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Rozdział 1: Czym jest wdzięczność?

  Jest to stan bycia, w którym

otwierasz się na otrzymywanie dobrych rzeczy. Jest to postawa otwartości i

gotowości do przyjmowania chwil, rzeczy, które są piękne.

Przede wszystkim wdzięczność jest sposobem życie. 

   w którym po prostu mówisz:

„Dziękuję”. To sposób bycia, w którym z radością otrzymujesz dobre rzeczy i

dziękujesz za te dobre rzeczy.

Wdzięczność nie jest jednorazowym wydarzeniem,

  To wieczny styl życia, prawie jak oddychanie.

Przyjmujesz coś dobrego i oddychasz wdzięcznością.

Wdzięczność jest nawykiem. 

  Wszystko w życiu dzieje się z

jakiegoś powodu i w każdych okolicznościach mamy cenne rzeczy do

przepracowania. One pomagają nam w rozwoju, przede wszystkim w charakterze

naszych działań.

Ponadto wdzięczność obejmuje wszystkie rzeczy. 

  Innymi słowy, sam

tego nie stworzyłeś. Raczej pochodziło z zewnątrz. Od przyjaciela. Z wszechświata.

Może nawet zupełnie trudno jest to określić..

Wdzięczność wynika z uznania, że otrzymałeś coś dobrego. 

   Kiedy ciężko pracujemy, aby coś

stworzyć, możemy powiedzieć, że na to zasłużyliśmy. Z drugiej strony wdzięczność

przychodzi, gdy otrzymujemy coś, na co nie zasłużyliśmy.

Wdzięczność jest wyraźnie inna niż zarabianie.

  To jedna z wielkich mocy

wdzięczności. Zabiera nas poza nas i łączy z innymi ludźmi, przyrodą, a nawet

wyższą siłą.

Wdzięczność łączy cię z czymś większym niż ty. 

   Innymi słowy, uznaje, że nie tylko

otrzymaliśmy coś za darmo, ale to, co otrzymaliśmy, jest również bardzo dobre. W

rezultacie jesteśmy wdzięczni.

Wdzięczność jest potwierdzeniem dobroci.
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Przeciwieństwem wdzięczności jest:
 Narzekanie

 Niezadowolenie

 Zazdrość

 Frustracja

 Niewdzięczność

 Gniew

 Nieszczęście

 Złość

Dobra wiadomość jest taka, że nie możesz być jednocześnie wdzięczny i

znajdować się w jednym z tych negatywnych stanów. Można powiedzieć, że

wdzięczność jest wyjątkowa. Rozszerza się i nie pozostawia miejsca na nic innego.
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Rozdział 2: Moc wdzięczności
  Kiedy

skorzystasz z mocy wdzięczności, zaczną się dziać niesamowite rzeczy - rzeczy,

których nigdy się nie spodziewałeś.

Wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych sił we wszechświecie. 

   Prawo przyciągania mówi,

że przyciągasz więcej tego, na czym się koncentrujesz. Kiedy jesteś wdzięczny,

celowo i silnie koncentrujesz się na dobrych rzeczach. Skupiasz się na tym, jak

jesteś wdzięczny za dobre rzeczy, które pojawiły się w twoim życiu.

Wdzięczność przyciąga dobre rzeczy do twojego życia.

 

 Wdzięczność

wprowadza Cię w szczególny stan, w którym przyciągasz więcej rzeczy, za które

jesteś wdzięczny.

Ponieważ przyciągasz więcej tego, na czym się koncentrujesz, wdzięczność

powoduje, że przyciągasz do swojego życia więcej dobrych rzeczy.

 Z drugiej strony, jeśli stale:

 Używasz negatywnego języka

Narzekasz

 Zazdrościsz innym

 Jęczysz o wszystkich rzeczach, których nie masz

...... przyciągniesz jeszcze więcej do swojego życia właśnie takich sił i emocji.
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Wdzięczność prowadzi do większego szczęścia.

Liczne badania wykazały, że bycie wdzięcznym ogólnie czyni cię szczęśliwszym. W

rzeczywistości badania wykazały, że konsekwentna wdzięczność miała taki sam wpływ

na szczęście, jak podwojenie całkowite swojego dochodu!

Naprawdę, nie powinno nas to dziwić.
Kiedy jesteśmy wdzięczni, koncentrujemy się na wszystkich dobrych rzeczach, które

dzieją się w naszym życiu. Koncentrujemy się na pozytywnych rzeczach i nie marnujemy

energii na negatywne.
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   Jesteśmy wdzięczni → Czujemy się

szczęśliwi → Więc jesteśmy bardziej wdzięczni → Więc czujemy się szczęśliwsi.

Wdzięczność wytwarza „pętlę” szczęścia.

   Kiedy dziękujesz innym, chcą spędzić z tobą więcej

czasu. W końcu, kiedy ktoś nam dziękuje, sprawia nam to przyjemność. Sprawia, że

czujemy się, jakbyśmy komuś pomogli.

Wdzięczność pogłębia relacje.

http://grzegorzjaszewski.eu/
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   Chcą być wokół nas i

nawiązywać z nami przyjaźnie. Wdzięczność jest magnetyczna.

Kiedy jesteśmy wdzięczni innym, przyciąga ich do nas.

   Czy wolałbyś

być w pobliżu kogoś, kto nieustannie wydziela pozytywną energię wdzięczności,

czy kogoś, kto nieustannie dusi się i narzeka jak bardzo jest nieszczęśliwy?

Wdzięczność to wymiana pozytywnej energii między dwojgiem ludzi.

  Wdzięczność to nie tylko stan umysłu. Ma

również rzeczywisty, bezpośredni, pozytywny wpływ na twoje ciało. W

szczególności wdzięczność czyni cię zdrowszym na wiele sposobów, w tym:

Wdzięczność wzmacnia nasze zdrowie. 

 Minimalizuje objawy fizyczne bólu

 Potrafi pozwolić czerpać wartość i siłę z ćwiczeń umysłowych oraz fizycznych

 Pomaga wygospodarować więcej czasu na sen

 Pozwala podwyższyć  jakość snu

 Zwiększa prawdopodobieństwo budzenia zdrowia w sobie i swoim

organizmie

 Uświadamia i pokazuje inną perspektywę

 

 a jednym ze sposobów, w jaki energia dodatnia wraca do nas, jest

poprawa zdrowia. Z drugiej strony, kiedy nieustannie uwalniamy negatywną

energię poprzez niewdzięczność, ryzykujemy, że będziemy mieć więcej

problemów zdrowotnych.

Kiedy jesteśmy wdzięczni, aktywnie emitujemy pozytywną energię do

wszechświata,

  Kiedy jesteś wdzięczny, nieustannie

koncentrujesz się na błogosławieństwach, które pojawiają się w naszym życiu.

Zajmujemy się wszystkim, co mamy, zamiast rzeczami, których nie posiadamy.

Wdzięczność zwiększa optymizm. 

   Kiedy skupiasz się na byciu wdzięcznym

za wszystko, co masz w życiu, rośnie również twoja wartość. Zaczynasz

uświadamiać sobie, że wszystkie rzeczy zawsze idą po twojej myśli, i inicjujesz

przyciąganie dobrych rzeczy.

To, na czym się koncentrujesz, się rozwija.
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  Wykazano, że wdzięczność ma wiele

bardzo szczególnych korzyści dla zdrowia psychicznego, w tym redukuje

toksyczne emocje, takie jak zazdrość i żal, a także minimalizuje depresję.

Wykazano również, że zmniejsza stres.

Wdzięczność wzmacnia zdrowie psychiczne. 

  Można

powiedzieć, że wdzięczność odtruwa nas od takich rzeczy, jak zazdrość, żal i gniew.

Kiedy jesteśmy wdzięczni, nie mamy wiele miejsca na toksyczne emocje. 

   Istnieje wiele dowodów na to, że

wdzięczność może znacznie poprawić twoją osobowość. Oto tylko niektóre ze

sposobów zmiany Twojej osobowości:

Wdzięczność zmienia twoją osobowość na lepsze.

 Stajesz się bardziej optymistyczny.

 Jesteś mniej skupiony na rzeczach materialnych.

 Jesteś bardziej duchowo połączony ze źródłem.

 Jesteś bardziej altruistyczny.

 Masz wyższą samoocenę.

 Jesteś bardziej pozytywny emocjonalnie.

 Konsekwentniej osiągasz zamierzone cele.

 Pomnażasz pozytywne doznania.

 Jesteś bardziej zrelaksowany.

   Niekoniecznie źle jest

chcieć więcej. Ale jeśli nieustannie koncentrujesz się na tym, czego nie masz,

ciągle będziesz czuć się nieszczęśliwy, niewdzięczny i niezadowolony.

Wdzięczność prowadzi Cię do mniejszego materializmu.

 Kiedy jesteście niewdzięczni, tracicie wiele ze swojej zdolności do czerpania

radości z życia i odczuwacie więcej negatywnych emocji. 

 Jesteś

zadowolony z tego, co masz.Nie porównujesz się stale z innymi. Jesteś bardziej

skłonny do hojności.

Z drugiej strony, kiedy

jesteś wdzięczny, masz poczucie wewnętrznego dobrego samopoczucia.
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  , że będziesz ciężko

pracować i produkować więcej dobrych rzeczy w swoim życiu, ponieważ już jesteś

optymistą co do tego, co przyniosą twoje wysiłki.

Im bardziej jesteś wdzięczny, tym bardziej prawdopodobne jest

  Wdzięczność łączy cię z czymś większym i

głębszym niż ty sam w sobie. Liczy się to, że kiedy jesteś wdzięczny, mówisz

„dziękuję” na coś większego niż ty. 

Wdzięczność zwiększa duchowość. 

Kiedy jesteś bardziej uduchowiony, podnosisz ogólny poziom energii, aby

otrzymywać jeszcze więcej dobrych rzeczy z wszechświata, co z kolei daje jeszcze

więcej powodów do wdzięczności.
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Rozdział 3: Kultywowanie wdzięczności
  Prowadzenie dziennika wdzięczności

to prosta praktyka z głębokimi efektami. Regularnie spisując rzeczy, za które jesteś

wdzięczny, utrzymujesz się w bardzo wdzięcznym stanie.

Ćwiczenie 1: prowadź dziennik wdzięczności. 

 

Możesz to zrobić rano, podczas przerwy na lunch, tuż przed pójściem

spać lub w innym dogodnym momencie.

Spróbuj zapisać co najmniej trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny każdego

dnia. 

 

Zapisz wszystko za co jesteś wdzięczny.

Kiedy piszesz w swoim dzienniku, unikaj jego nadmiernego komplikowania.

 

Chcesz stale dostrzegać dobre

rzeczy w swoim życiu, nawet jeśli wydają się względnie małe i nieistotne.

Celem twojego dziennika wdzięczności jest rozwinięcie nawyku zauważania

rzeczy, za które możesz być wdzięczny. 

  Afirmacje wdzięczności działają na

dwa sposoby.

Ćwiczenie 2: Recytuj afirmacje wdzięczności. 

 

 Pomagają ci liczyć swoje błogosławieństwa, abyś nie był

niewdzięczny i niezadowolony.

Po pierwsze, potwierdzasz, że jesteś wdzięczny za rzeczy, które już

otrzymałeś.

 

Będąc z góry wdzięcznym, pozwalasz sobie przyjmować rzeczy z otwartymi

rękami i zachowujesz wysoki stan wdzięczności.

Po drugie, potwierdzasz, że jesteś wdzięczny za rzeczy, które otrzymasz.

  Myślimy o wdzięczności tylko wtedy, gdy

otrzymujemy wielkie błogosławieństwa, ale jeśli naprawdę chcemy kultywować

wdzięczność w naszym życiu, musimy nabrać nawyku ciągłego mówienia:

„Dziękuję”.

Ćwiczenie 3: Nieustannie mów „dziękuję”. 

Za każdym razem, gdy otrzymasz coś dobrego, bez względu na wielkość daru,

podejmnij wysiłek, aby powiedzieć komuś „dziękuję”.

Pomoże ci to być stale wdzięcznym.
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  Nawet w najtrudniejszych

sytuacjach prawie zawsze możesz znaleźć coś, za co będziesz wdzięczny. Nie

oznacza to, że dokumentujesz sytuację i zachowujesz się, jakby to nie było trudne.

Oznacza to po prostu, że zawsze szukasz dobra w każdej sytuacji.

Ćwiczenie 4: Zawsze znajduj powody do wdzięczności. 

 

 Sposób myślenia o obfitości

wierzy, że żyjemy w obfitym wszechświecie i że dla każdego jest więcej niż

wystarczające. Sposób myślenia o niedoborze jest przekonany, że nie ma

wystarczająco dużo dookoła. Im bardziej rozwiniesz sposób myślenia o obfitości,

tym bardziej będziesz w stanie kultywować wdzięczność.

   zadaj sobie następujące

pytania:

Za każdym razem, gdy stajesz przed wyzwaniem,

 Czy jest to cenna lekcja, czego mogę nauczyć się z tej sytuacji?

 Co dobrego może wyniknąć z tego wyzwania?

 Jak ta trudność może uczynić mnie lepszym człowiekiem?

 Jak za pięć lat spojrzę na tę sytuację?

   Podziękuj, dzięki czemu

stajesz się lepszą, silniejszą, bardziej współczującą, bardziej przemyślaną i

odporną.

Gdy znajdziesz coś dobrego, bądź wdzięczny za to.

Ćwiczenie 5: Rozwijaj sposób myślenia o obfitości.

Nie musisz się martwić o posiadanie wystarczającej ilości. Nie

musisz się o nic bać. Możesz po prostu otrzymać wszystko, co

wszechświat chce ci przekazać z wdzięcznością.

   Życie chwilą oznacza codzienne zdawanie sobie sprawy z

każdej chwili i wyrażanie wdzięczności za wszystko, co stanie ci na drodze.

Pamiętaj, że w każdej chwili wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być i wyrażaj

wdzięczność w tym momencie.

Ćwiczenie 6: Żyj chwilą.

Nie myśl o tym, co wolisz robić lub gdzie wolisz być. Raczej wypełniaj

każdą chwilę wdzięcznością. Żyj chwilą i delektuj się nią.
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   Oprócz ciągłego

mówienia „dziękuję” za wszystko, co otrzymujesz, wyćwicz nawyk pisania notatek z

podziękowaniami.

Ćwiczenie nr 7: Regularnie pisz notatki z podziękowaniami.

 Zastosuj proszę coś prostego a pięknego, napisz list do:

 Ludzi, którzy cię zainspirowali

 Osób, które cię nauczali i uczą

 Przyjaciół, którzy pomogli ci przetrwać ciężkie czasy

 Bliskich i  przyjaciół, których po prostu kochasz

http://grzegorzjaszewski.eu/


KLIKAJĄC TUTAJ ODBIERZESZ PREZENTY 

Mogę usiąść i doświadczać wszystkich

cudownych rzeczy, które oferuje mi

Wszechświat.
Kiedy patrzę na życie, widzę wiele niesamowitych rzeczy, które mi on

przynosi. 

Jestem pełen energii i zachwytu, ponieważ widzę nadzieję, która napawa

mnie nowymi możliwościami.

Dążę do tego, by gromadząc siły i doświadczenie płynące z moich

poprzednich pokoleń budzić i dostrzegać wiele możliwości, których oni nie

mieli. Jestem pewien tu i teraz bo to tworzy moją przyszłości. 

Puściłem wodze wyobraźni, która generuje we mnie pasję. 

Czekam z niecierpliwością, aż moje działania doprowadzą do tego, czego

pragnę. 

Uwielbiam poczucie bezpieczeństwa, które mi daje, i jestem ukierunkowany,

aby to kontynuować. 

Nie ma żadnych gwarancji, ale dopóki oddycham, możliwości są

nieograniczone. 

Wyobrażam sobie cel i cieszę się podróżą, w której uczestniczę tu i teraz.

Życie zawiera wiele scenariuszy. 

Na jego drodze mogą występować wyzwania, ale radość jest moją nagrodą,

gdy mam swoją ścieżkę i podążam nią. 

Jestem podekscytowany i rozbawiony niesamowitą drogą prowadzącą do

doświadczania. 

To, co jest za rogiem, może być tajemnicą, ale wiem, że to coś dobrego.

Sadzę nasiona pozytywności, ponieważ wiem, że wkrótce nadejdą żniwa i

będę czerpał z nich korzyści. 

https://anchor.fm/krainawdziecznosci

