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zacząć dbać o siebie, ale nie masz na to czasu;
wrócić do pracy po długiej przerwie, ale nie masz  
 wystarczających kwalifikacji;
wyjść z toksycznej relacji, ale boisz się, że sobie nie poradzisz;
nauczyć się języka obcego, ale nie masz na to czasu;
kupić mieszkanie/dom, ale nie potrafisz zaoszczędzić pieniędzy;
schudnąć, ale nie potrafisz przestać jeść

      i jeszcze wiele innych, niespełnionych marzeń… ?

Wiele kobiet nie próbuje nic zmienić         
w swoim życiu, chociaż bardzo tego
pragnie, tylko dlatego, że paraliżuje nimi
strach. Też tak czasem masz? 

Zdarzyło Ci się, że chciałaś: 
 

 
Czasami najmniejszy krok we właściwym kierunku okazuje się największym

krokiem w Twoim życiu. Chodź na palcach, jeśli musisz, ale zrób krok. 
                                                                                        - Naeem Callaway 

 

DUŻA ZMIANA 
MAŁYMI KROKAMI

Czas na zmianę
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Czy znasz to uczucie, że brakuje Ci odwagi i boisz się, że sobie nie
poradzisz? Chyba każda z nas je zna. Ale to tylko lęk – możemy sobie  
 z nim poradzić i z odwagą iść po marzenia!  
Jednak od początku – dlaczego tak jest?

Dlaczego boimy się zmiany? 
Zmiana wywołuje lęk przed nieznanym, który może Cię obezwładniać.
Zmiana przeraża. Wszystkie zmiany, nawet te pozytywne, budzą lęk. 
 Strach ten jest zakorzeniony w fizjologii naszego mózgu i gdy zaczyna
przejmować kontrolę, blokuje pomysłowość, a w konsekwencji sukces.
Wówczas, choć bardzo będziesz chciała zacząć działać, lęk nie pozwoli
Ci na to. Będzie „wymyślał tysiące powodów, stosował setki trików”,   
 byś uwierzyła, że powinnaś zostać tu, gdzie jesteś. 

To normalne, że boimy się dużych zmian w naszym życiu i nie wiemy,
czy sobie z nimi poradzimy. Kobiety, które podejmują nagłą decyzję       
 o zmianie, zazwyczaj mają wątpliwości i nie wiedzą, czy dobrze robią. 
Ale wiedzą jedno, że coś się musi zmienić, bo dłużej tak już nie mogą
żyć. Nagła zmiana wywołuje ogromny strach i panikę, a tego chcemy
uniknąć. 

Duże zmiany = strach i panika

Wyobraź sobie, że możesz się rozwijać całkowicie bez wysiłku i bez
żadnego lęku! Po prostu, naturalnie wykonując drobne kroki, zapewniać
sobie ciągły rozwój i dążenie do osiągnięcia swoich celów. Tak
naprawdę robisz to cały czas – z tym, że teraz zaczniesz to robić
świadomie.

Wizja wielkiego celu wywołuje lęk, a lęk blokuje dostęp 
do zasobów potrzebnych, aby taki cel osiągnąć.
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Mamy dobrą wiadomość - jest na to rozwiązanie: 
Technika MAŁYCH KROKÓW (Kaizen). Definicja Kaizen to dwa słowa,
KAI i ZEN. W tłumaczeniu oznaczają "Zmiana na lepsze". 
Kaizen to doskonały sposób na wprowadzenie drobnych zmian, które   
 z czasem zaprowadzą nas do naszych celów. 

Cała idea opiera się na wykonywaniu małych kroków na drodze do
realizacji zaplanowanych celów i zamierzeń. Dzięki temu można
odnieść sukces bez wielkiego wysiłku - powoli, ale też ze spokojem.
Wyznaczanie małych celów pośrednich prowadzi, krok po kroku, do
znacznie większych osiągnięć. Na początku nie odczujesz dużej 
różnicy w swoim życiu, ale z czasem zobaczysz efekty. 

Dlaczego ta subtelna technika jest tak skuteczna? Ponieważ drobne zmiany
pozwalają umysłowi ludzkiemu ominąć lęk blokujący sukces i twórczość.  

Jak ominąć lęk i zacząć działać?  

usuwa on blokady twórczego myślenia;
omija reakcję ucieczki lub walki;
tworzy nowe połączenia między neuronami – dzięki czemu nasz
mózg ochoczo włącza się w proces zmiany, a to bardzo
skutecznie przybliża nas do celu.

Właśnie w taki sposób MAŁE KROKI przybliżają Cię do celu :) 
Podejmując małe kroki każdego dnia jesteśmy w stanie zmienić nasz
układ nerwowy tak, że:
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Wykorzystaj tę metodę w swoim życiu – warto :)

Zadawanie małych pytań w celu pozbycia się strachu                          
 i zapoczątkowania w umyśle procesów twórczych;
Wymyślanie małych rzeczy w celu rozwinięcia nowych zdolności     
 i nawyków; 
Podejmowanie małych działań zapewniających sukces; 
Rozwiązywanie małych problemów, nawet w obliczu wielkiego
kryzysu;
Przyznawanie sobie lub innym małych nagród, aby osiągnąć jak
najlepsze wyniki;
Rozpoznawanie małych, lecz istotnych momentów, które są
ignorowane przez innych.

Dr Robert Mauer, autor książki "Filozofia Kaizen", wskazuje 6 strategii
stosowania techniki małych kroków: 

My dodamy jeszcze jeden mały punkt:
Dziękuj za małe momenty – wdzięczność ma moc :)

Metoda małych kroków pomoże Ci:
w zbudowaniu relacji ze sobą;
w budowaniu długotrwałych relacji, związku, partnerstwa;
w zbudowaniu biznesu;
w usunięciu niszczących przekonań, które odsuwają Cię od celów;
w osiągnięciu sukcesu na każdej płaszczyźnie życia.

Myślisz, że nie masz na to czasu, bo jesteś bardzo zapracowana?
Teraz brak czasu nie będzie już Twoją wymówką, bo KAIZEN
doskonale sprawdza się właśnie w takich sytuacjach!

Do realizacji celów metodą małych kroków potrzebujesz codziennego
działania malutkimi krokami, małego postępu każdego dnia,

konsekwencji, cierpliwości i wiary w siebie.
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odłóż lub oddaj komuś pierwszy kęs deseru (ostatni kęs dużo
trudniej zostawić!);
wypij trochę mniejszą kawę;
przeczytaj jedną stronę książki;
naucz się jednego nowego słowa w obcym języku;
wyrzuć jedną niepotrzebną rzecz.

Przychodzi Ci na myśl jakaś rzecz, którą próbujesz od pewnego czasu
bezskutecznie zrobić lub zmienić? Pomyśl, jaki malutki krok możesz
wprowadzić w życie od dzisiaj:

Kto wie – może będzie to początek dużej zmiany? 
My testujemy technikę małych kroków i ona naprawdę działa. 
A Ty? Spróbujesz? 

Jak zastosować metodę małych kroków w praktyce?

1) Ustal cel.
2) Zastanów się, jaki możesz  
 zrobić pierwszy krok, by osiągnąć
to, czego pragniesz. 
3) Upewnij się, że pierwszy krok
jest naprawdę bardzo mały              
i sprawdź, czy możesz go
podzielić na jeszcze mniejsze
części. Dzięki temu dajesz sobie
największą szansę powodzenia. 

4) Ustal harmonogram realizacji. Wybierz takie działanie, które możesz
wykonać już dziś. Co to będzie? 
5) Zacznij działać!
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Przykładowo, jeśli chcesz poprawić relację ze sobą: 
Zacznij od uśmiechu do siebie każdego dnia, tuż po przebudzeniu. 
Zwracaj uwagę, by mówić do siebie miłe słowa.
Postaw na docenianie siebie – praw sobie małe komplementy    
 tj. „kochana, ładnie dziś wyglądasz”, „świetnie zrobiłaś to
zadanie”, „pięknie się uśmiechasz”.
Bądź wdzięczna za każdy, nawet najdrobniejszy sukces – bądź
dumna z siebie, że Tobie się udało. 
Postaw na małe przyjemności, jak relaksująca kąpiel, które każdego
dnia wpłyną pozytywnie na Twoje samopoczucie.  
Każdego dnia wprowadzaj więcej czułości i troski dla siebie samej. 
Wyznacz sobie, już dziś, 5 min na medytację, spacer, czy inną
aktywność, która sprawia Ci radość. Jutro kolejne 5 min i tak
codziennie zwiększaj dawkę przyjemności dla siebie. 

Spójrz na ten proces jak na ognisko, które  początkowo pali się od
ilości motywacji, którą masz w sobie. Z czasem jednak motywacja
spada i żeby podtrzymać płomień, trzeba dorzucać do ogniska.
Dorzucaj więc komplementy, czułość i troskę, a to sprawi, że po kilku
dniach, tygodniach poczujesz więcej miłości do siebie, a Twoja relacja
ze sobą będzie kwitnąca. 

A teraz pomyśl, co od dawna chciałaś zrobić, 
ale dotychczas Ci się nie udawało?

Może chciałaś zacząć ćwiczyć? Może schudnąć? A może zacząć
czytać książki? Zrób dzisiaj pierwszy krok w kierunku tego
zamierzenia. Jutro zrób kolejny, mały krok i każdego kolejnego dnia,
następny.

Zobaczysz, że to działa cuda.
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                ĆWICZENIE
Teraz przywołaj swój cel, który chcesz zrealizować i wypisz 
najmniejsze, proste kroki. 

Czego mogę robić WIĘCEJ, by to działanie przybliżyło mnie do realizacji
mojego celu?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....…
……………………………………………………………………………………………………………………
Czego mogę robić MNIEJ, by to działanie przybliżyło mnie do realizacji
mojego celu?
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Co mogę robić INACZEJ, by to działanie przybliżyło mnie do realizacji
mojego celu? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Co mogę PRZESTAĆ robić, by to przybliżyło mnie do realizacji mojego celu? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Co mogę ZACZĄĆ robić, by to działanie przybliżyło mnie do realizacji
mojego celu? 
………………………………………………………………………………………………….………..........
………………………………………………………………………………………………........……………
....…………………………………………………………………………………………………………………

Szukaj NAPRAWDĘ MAŁYCH DZIAŁAŃ, takich, których nie sposób nie zrobić. 
Powtarzaj codziennie, a zacznie dziać się MAGIA.
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W materiale wykorzystano zdjęcia: zasoby Canva (str. 1), Photo by Vincentiu Solomon  on Unsplash (str. 2), Photo
Adrian Schweiz on Pixabay  (str. 6), Photo byESB Professional on Shutterstock (str. 9).

https://unsplash.com/s/photos/road?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Małymi krokami idziesz tam, gdzie chcesz i nie boisz się zmian!

W naszej pracy wykorzystujemy właśnie metodę małych kroków. 
Dzięki temu każdy cel jest możliwy do osiągnięcia. Wykorzystując
technikę małych kroków możesz dokonać każdej zmiany bez lęku, 
że sobie nie poradzisz. Jedyne, co musisz zrobić, to codziennie
pomału pracować nad swoim celem. 
Systematyczność i samodyscyplina są tu kluczowe. 

Jeśli temat zainteresował Ciebie i chciałabyś rozwinąć te umiejętności
zapraszamy na naszą stronę https://bojestemsoba.pl/ – znajdziesz tam
więcej inspirujących treści oraz (już wkrótce) trening online:
 

„Mały krok => DUŻA ZMIANA. 
Jak osiągać cele ze spokojem, lekkością i bez lęku”

Dziękujemy, że czytasz.
 

Dagmara Lawin & Alicja Stronciwilk 
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Pomagamy kobietom wsłuchiwać się w siebie, odkrywać swe tęsknoty
i marzenia i z odwagą iść w ich stronę. By być SOBĄ.

Nasze klientki to zwykłe - niezwykłe kobiety, które nie chcą czekać
na lepsze życie, ale tworzą je sobie same. Towarzyszymy im w tej
wyjątkowej podróży w głąb siebie, w odkrywaniu swoich potrzeb           
i odważnemu sięganiu po to, co ważne.
 

Jeśli czujesz, że również w taką podróż chciałabyś wyruszyć,
zapraszamy! 

Dagmara Lawin
 

 dagmara@bojestemsoba.pl                 
   telefon: 792 606 210

Alicja Stronciwilk
 

  alicja@bojestemsoba.pl     
  telefon: 503 096 911

Dobre relacje ze sobą

www.bojestemsoba.pl

www.facebook.com/BoJestemSoba

www.facebook.com/BoJestemSoba
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