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Jak zmienić swoje życie na lepsze (proste 

ćwiczenie)– 2 kwietnia 2021

https://skrzydlarozwoju.com.pl/jak-zmienic-swoje-zycie-

na-lepsze/

Jak zmienić swoje życie na lepsze (prosta zmiana myślenia) 

Cześć z tej strony Kasia. Słuchasz właśnie o tym jak bardziej wierzyć w siebie i 

zrealizować każdy swój pomysł. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o prostej strategii, 

która pomaga zmienić swoje życie na lepsze. Opowiem na przykładzie 70-letniej 

przesympatycznej sąsiadki, jak odzyskać motywację, pozytywne nastawienie i energię 

nawet jeśli pojawiają się trudności.

Jeśli czujesz, że negatywne myśli, osoby czy okoliczności zbyt często wstrzymują cię 

od życia pełnią – w tym odcinku dowiesz się jak sobie  ztym radzić.

W naszym życiu zdarzają się różne momenty. Czasem czujesz, że jesteś dokładanie w 

tym miejscu, w którym powinnaś/powinieneś być. Wszystko się układa. Przychodzi bez

wysiłkowo. Czujesz pełnię szczęścia. Czasem mocujemy się ze swoim losem. Kurczowo

pragniemy wszystko kontrolować, aby czuć się bezpiecznie. Zbyt wiele przykrych 

rzeczy się zdarza, abyśmy mogli się puścić, zaufać. 

I choć nie zawsze mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu - zawsze mamy 

wpływ na to jak reagujemy na daną sytuację. 

Ostatnio spotkałam się z przykładem, który świetnie obrazuje o co chodzi. W jednej z 

książek autor przytacza historię swojego przyjaciela, który stoi w obliczu rozwodu. Wie, 
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że to dobra i konieczna decyzja – ale bardzo się boi tego, co jej towarzyszy. Trudnych 

emocji, bólu, poczucia krzywdy. Bierze plik kartek, na każdej pisze "zaufanie" i kładzie 

się na nich, aby zanurzyć się w tym, co przynosi wewnętrzny spokój.

Właśnie na to chcę Ci dziś zwrócić uwagę. Na to, jak samemu zadbać o to jaką energią 

żyjemy i jakie nastawienie pielęgnujemy.

Wiem, zdarzają się w życiu momenty kiedy to niemożliwe. Nie twierdzę, że należy 

przeczyć własnym emocjom i udawać, że jest dobrze kiedy rozpacz rozrywa Cię od 

środka. Chodzi mi tylko o to, abyś pamiętała/pamiętał, że Twoje nastawienie zależy 

wyłącznie od Ciebie. Że na jedną sytuację można patrzeć z tysiąca różnych 

perspektyw.

Na dowód pozwól, że opowiem Ci o Pani Ali. To sąsiadka moich rodziców, emerytka w 

okolicach 70. Jedna z najbardziej pogodnych i życzliwych osób jakie znam. Mieszka 

sama w dwupiętrowym domu, ma piękny ogródek i zawszeć coś miłego do 

powiedzenia przez płot. Jest samotna - jej ukochany mąż zmarł dawno temu, a dzieci 

rozjechały się do okolicznych miast. Mogłaby czuć się samotna i porzucona – ona 

jednak wybrała cieszenie się życiem. Cały czas chodzi uśmiechnięta. Codziennie o 9:00 

wychodzi na zakupy zagadując każdego sąsiada, który akurat znajdzie się w zasięgu 

wzroku - nie mówiąc o ekspedientkach w sklepie. Do tego, co niedziela wybiera się na 

mszę o 10:00, a po niej urządza sobie ucztę z kawą i pysznym ciastem. 

Czasem wpadną do niej syn lub córka. Czasem któraś z sąsiadek. Ale przez większość 

czasu jest sama. Sama gotuje, sama je, sama pali w piecu, sama śpi.  Niejedna osoba na

jej miejscu zatruwałaby się myślami: „nikt o mnie nie myśli”, „nikt mnie nie kocha”, 

„jestem taka samotna i nieszczęśliwa'”, ale to pani Ali nie dotyczy. 

Mimo przeciwności, osamotnienia i trudności zachowuje pogodę ducha. Tak bardzo 

wyróżnia się spośród innych emerytek, które znam, że sama się zastanawiam co musi 
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w niej być, że umie w taki sposób patrzeć na swoje życie. 

Może to usposobienie, może wrodzone cechy, ale może coś jeszcze. W tym miejscu 

chciałabym Ci podsunąć myśl, którą znalazłam w książce Lindsay Gibson. Myśl która 

mogłaby zmienić życie wielu z nas.

„Pomyśl o swoich umyśle jak o pudelku o określonej pojemności mieszczącym Twoje 

myśli. Jeśli zwiększysz pewien typ myśli, zostanie mniej miejsca na cokolwiek innego. 

Twoim celem powinno być skupienie się na tak wielu pozytywnych doświadczeniach, 

by negatywne wzory myślowe zostały wyparte.”

Pani Ala nie zadręcza się negatywnymi myślami, rozmyślaniem co by było gdyby. 

Cieszy się tym, że dzieci mają własne życie i są szczęśliwe. Cieszy się z tego, co ma. 

Zdrowie, ogródek, czas, spokój. Tym żyje. Skupia się na tym, co jest piękne, szczęśliwe i 

pozytywne w jej życiu. A ta energia wprost z niej emanuje. 

To tak bardzo różne od schematów myślowych, które znamy. Zbyt często utożsamiamy

szczęścia z jakimś zewnętrznym stanem – znalezieniem męża, odpowiedniej pracy, 

określoną sumą pieniędzy na koncie, statusie społecznym. Tymczasem nie ma czegoś 

takiego, co uczyni Cię szczęśliwą/szczęśliwym. Nie ma zewnętrznego czynnika, który 

przełączy odpowiednik guzik w głowie. Szczęście bierze się ze środka. Z Twojego 

wnętrza. Z tego co jest.

Można bez końca czekać aż zdarzy się coś co nas uszczęśliwi – ale zawsze będzie 

jeszcze jeden projekt, jeszcze jedna kwestia, jeszcze jakiś etap do przejścia. Życie w 

niedosycie tylko nas unieszczęśliwia, a tymczasem najważniejsza kwestia ze 

szczęściem tkwi w tym, czy sama/sam pozwolisz sobie je czuć. 

Wiem że wiele mówi się o wdzięczności, ale to jest właśnie wyjaśniony mechanizm. Im 

więcej poświęcasz czasu na myślenie o tym za co jesteś wdzięczna/wdzięczny, co 
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doceniasz - tym mniej go zostaje na myśleniem o tym czego brakuje, w czym czujesz 

niedosyt. Im bardziej karmisz się pozytywnymi doświadczeniami, tym mniej miejsca 

zostaje na negatywne schematy myślenia.

I zobacz jak ogromną to robi różnicę. Jak można zmienić swoje życie na lepsze 

odpuszczając i przyjmując to co jest

Dlatego mam dla Ciebie zadanie: 

- za każdym razem gdy złapiesz się na rozpamiętywaniu jakiejś przykrej sytuacji, 

zdarzenia lub pielęgnowaniu jakiejś negatywnej myśli – zamień to na myślenie o tym, 

co doceniasz w swoim życiu. Zwiększaj w swoim umyśle ten typ myśli, który chcesz 

pielęgnować, bo siłą rzeczy w ten sposób zostanie mniej miejsca na cokolwiek innego.

Będę zachwycona jeśli dasz znać za co jesteś wdzięczna/wdzięczny w komentarzu 

pod wpisem z tym podcastem na www. skrzydlarozwoju.com.pl. Gdy już tam będziesz 

nie odchodź bez pobrania darmowego audiotreningu "Jak zamienić życzenia w plan" z 

3 strategiami, które dodają odwagi i jasności, aby realizować cele, na których 

najbardziej Ci zależy. 

Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak brzmi Twój cel jesteś (i zawsze będziesz) w stanie 

tego dokonać. Jedyne czego Ci potrzeba – to odwagi!

Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym!
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