
Przekonania o samej sobie

    

        Nie jestem dość dobra 

         Nie potrafię być sobą 

        Boję się bólu i cierpienia 

    W ogóle nie mam sił 
         Cięgle boli mnie głowa 

      Bolą mnie stopy 

       Ciągle dopadają mnie choroby 

        Ciągle robię sobie krzywdę 

       Trudno jest mi wyrazić moje uczucia 

          Nie potrafię się na niczym skoncentrować 

    Boję się samotności 

    Nie mam prawa się złościć 

    Gniew jest zły 

     Nigdy nie byłam zła 

       Jestem beznadziejna

      Jestem taka niezdara 

        Chcę od razu czuć się lepiej 

         Papierosy zmniejszają mój stres 

      Nie mogę przestać jeść 

      Muszę być doskonała 

      Negatywne:          Pozytywne: 
 Jestem warta miłości 

    Ludzie mnie kochają, gdy jestem sobą 

     Im bardziej kocham tym bardziej jestem bezpieczna 

 Przepełnia mnie energia i radość
     Mam spokojny umysł. Wszystko idzie po mojej myśli 

Jestem gotowa ze spokojem podążać na przód 

 Zawsze jestem bezpieczna. Otacza mnie miłość, która mnie chroni 

Postępuję delikatnie ze swoim życiem 

Wyrażanie uczuć jest dla mnie bezpieczne 

Moja wizja świata jest klarowna i jasna 

   Wyrażam miłość i będę zawsze i wszędzie ją do siebie przyciągać 

Wszystkie moje uczucia są dobre 

Gniew jest naturalny i normalny 

Odpowiednie wyrażanie gniewu zapewni mi dobre zdrowie 

Kocham Cię i akceptuję taką jaką jestem! 

Codziennie staję się coraz sprawniejsza 

Jestem spokojna 

Z łatwością pozbywam się stresu 

Miłość, która mnie otacza chroni mnie i odżywia 

Z radością zgadzam się na zmiany 



Przekonania o samej sobie cd. 

 Jestem silna i zdolna. Kocham i akceptuje siebie taką jaką jestem! 

To jest zupełnie nowa chwila. Jestem wolna i mogę zapomnieć. 

Przebaczam im bez względu czy zasługują na to, czy nie. 

Jestem gotowa przekroczyć własne ograniczenia. 

Sama odpowiadam za moje życie 

Jestem już dorosła. Z miłością czuwam nad swoim 

wewnętrznym dzieckiem 

Uwalniam się od wiezienia. Jestem bezpieczna i wolna 

Nikt nie ma racja. Odrzucam wszelkie osądy. 

Nie zgadzam się na ograniczenia samej siebie. 

 Zawsze jestem gotowa uczynić następny krok. 

Nie potrafię uwolnić się od poniżających mnie związków 

Nigdy im tego nie zapomnę! 

On nie zasługują na przebaczenie! 

To, co robię jest niewybaczalne 

Zrujnowali moje życie 

Byłam taka mała, a oni sprawili mi taki ból 

 

Czuję do nich żal 

Tylko ja mam rację 

 

Nikomu nie muszę wybaczyć 

Sama dla siebie jestem źródłem miłości i radości 

Widzę siebie w nowym świetle 

Jestem odpowiedzialna za to, co mnie spotyka w życiu 

Każda moja myśl tworzy moją przyszłość 

Wierzę, że zmiana samej siebie leży w mojej mocy  

Przekonania od których wszystko warto zacząć…



Przekonania o świecie  
Negatywne:         Pozytywne: 

Wszyscy mnie opuszczają 
Moje praca nie jest twórcza 

Nie mam szans na awans i rozwój 
 

Mam marnie płatną pracę 
Zawsze zlecają mi beznadziejne zadania 

Nie potrafię oszczędzać 
Za mało zarabiam 

Pieniądze przeciekają mi przez palce 
Wszystko jest takie drogie 
Wszyscy mnie osądzają 

 
Nikt nie podziela mojego zdania 

Nie potrafię się przyjaźnić 
 

Nie potrafię prosić o pomoc 
Nie potrafię odmówić ukochanej osobie 

Tworzę trwały pełen miłości związek 
Moje myśli są twórcze 

Nieustannie otwierają się przede mną nowe 
możliwości 

Jestem otwarta na nowe możliwości zarobku 
Z każdego doświadczenia czerpię korzyści 

Zawsze mam oszczędności na koncie 
Moje dochody nieustannie rosną 

Wydaję pieniądze rozważnie 
Zawsze mam tyle ile potrzebuję 

Jestem bezpieczna w tym świecie, życie mnie 
kocha i wspiera w moich wysiłkach 

Jestem otwarta na każdy punkt widzenia 
Uważam, że moja wewnętrzna mądrość wskaże 

mi drogę
Bezpiecznie jest prosić o to, czego się pragnie   

Mój partner i ja wzajemnie szanujemy 
swoje decyzje 


