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 Konsekwentnie określ w skali od 1 do 10 jaki jesteś wdzięczny ?      

   

 Co przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz o wdzięczności? 

Czy wierzysz w potęgę wdzięczność? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

        

Rozdział 1: Czym jest wdzięczność?

  

Jak zdefiniowałbyś wdzięczność w jednym zdaniu? 

        

Co to znaczy, że wdzięczność jest sposobem na życie, a nie jednorazowym

wydarzeniem? 

        

Czy wdzięczność jest integralną częścią twojego życia? Dlaczego tak lub dlaczego nie? 

        

Czy bycie wdzięczny jest łatwe czy trudne? Dlaczego? 
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Co przychodzi ci na myśl, gdy myślisz o przeciwieństwie wdzięczności? 

        

Rozdział 2: Moc wdzięczności 

W jaki sposób bycie wdzięcznym przyciąga do twojego życia więcej dobrych rzeczy? 

  

Dlaczego wdzięczność jest tak blisko związana z byciem osobą szczęśliwszą? 

        

Jak zmieniłyby się twoje relacje, gdybyś był bardziej wdzięczny? 

        

       

Jaki jest związek między zdrowiem a wdzięcznością? Czy widzisz jakieś sposoby, w

których bycie wdzięcznym wzmocniło twoje zdrowie?  

        

Dlaczego wdzięczność prowadzi do zwiększania optymizmu? 

  

W jaki sposób wdzięczność wpływa na ogólne zdrowie psychiczne? 
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Dlaczego inni chcą być w pobliżu wdzięcznych ludzi? 

        

W jaki sposób bycie wdzięcznym pomaga ci być mniej materialistycznym? 

        

W jaki sposób wdzięczność wzmacnia twoją duchowość? 

        

Rozdział 3: Kultywowanie wdzięczności 

  

Dlaczego prowadzenie dziennika wdzięczności jest tak korzystne? 

        

Jakie afirmacje wdzięczności będziesz regularnie recytował? 

        

Dlaczego tak potężne jest ciągłe mówienie innym „Dziękuję”?  
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Jaka jest dla Ciebie obecnie lub wg Ciebie trudna sytuacja? Jak możesz być w tej sytuacji

wdzięczny?        

  

Dlaczego sposób myślenia o obfitości jest tak ważny w praktykach wdzięczności? 

        

Co powstrzymuje cię od konsekwentnego życia w tej chwili? 

        

Do kogo dziś napiszesz list, a może zadzwonisz? 

KLIKAJĄC W OBRAZEK  TRAFISZ DO KRAINY WDZIĘCZNOŚCI
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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 ono

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.
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