
Feedback Wdzięczności! 

Moje gratulacje! Właśnie „rozpracowałaś” swoje największe Wyzwania i jesteś 
gotowa na to, aby przejść do realizacji zaplanowanych działań. Skąd możesz 
czerpać największe siły? Postawy wdzięczności, którą praktykujesz! Kiedy 
pojawia się w Twoim życiu trudność, to właśnie ta postawa pomaga Ci ją 
zaakceptować przełamując stan negatywnego myślenia. Natomiast kiedy
przejdziesz do konkretnego działania to z wdzięczności będziesz  czerpała 
największą siłę aby ją „pokonać”. Dlatego tak ważne jest świadome i codzienne 
pielęgnowanie tej pięknej wartości, a także systematyczne docenienie tego, co 
zrobiłyśmy dbając o naszą wdzięczność.  

Dzisiaj otrzymasz ode mnie gotowe narzędzie, które pomocne Ci 
będzie w systematycznym docenieniu Twoich osiągnięć w 
„pokonywaniu” Wyzwań jakie przed Tobą stoją. Wydrukuj sobie 
te niezwykłe narzędzie i niech jego systematyczne wypełnienie 
[co tydzień, dwa albo max. co miesiąc] poszerza Twoją 
Studnię Wdzięczności wzmacniając jej źródło.  

Każda wdzięczność dotycząca okresowego podsumowania Twoich 
osiągnięć jest bardzo ważna i ma większą moc sprawczą - doceniasz samą 
siebie i każdy swój najmniejszy sukces. To sprawia, że uruchamiasz efekt 
synergii, który daje Ci dodatkowe niespodziewane korzyści - to, czego 
pragniesz wzmacniając Twoje poczucie szczęścia, radości.   
Zalecam Ci abyś sobie wydrukowała to narzędzie i zamieściła w miejscu, które 
Ci zawsze o nim przypomni! Zapisz sobie na nim u góry datę, kiedy go 
zastosujesz dokonując tego niezwykłego podsumowania.   

  

Dzień 10



   Mój Feedback Wdzięczności!   

Powróć do swojego Planu Działania - tygodniowych, dwutygodniowych celów albo 
najdłużej miesięcznego i dokonaj podsumowania tego, co zrobiłaś w pokonywaniu 
swojego największego  Wyzwania zgodnie z zaplanowanymi działaniami. 
Popatrz na swój Plan Działań i odpowiedz sobie na poniższe pytania: 

       Z czego jesteś zadowolona?
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      Czego Ci zabrakło?
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  Czy pojawiały się podczas tego działania jakieś przeszkody, 
które uniemożliwiły Ci wykonanie działania? 

Jakie to były przeszkody?

Wymień wszystkie przeszkody...

Które z tych przeszkód były największe, które zniechęciły Cię w 
zupełności od realizacji zaplanowanych celów? Wybierz 3 przeszkody:

Przeszkoda 1

Przeszkoda 2

Przeszkoda 3



 
Co zrobisz inaczej, aby wyeliminować te przeszkody 

podczas następnego działania?

Przeszkoda 3

Przeszkoda 2

Przeszkoda 1

 
Twoje największe osiągnięcie z którego jesteś dumna pracując 

nad rozwiązaniem tego Wyzwania to...



 
Co zrobisz w najbliższym działaniu, aby być bliżej 

rozwiązania tego Wyzwania? 

Twoje 4 cele na 4 tygodnie Twojego działania:

   1 Tydzień =  1 CEL

     2 Tydzień =  2 CEL

        3 Tydzień =  3 CEL

      4 Tydzień =  4 CEL


