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Podcast #53 - ćwiczenie

W podcaście nr 53 opowiadam o tym, w jaki sposób zmieniać przekonania. 
Pamiętaj, podstawą zmiany przekonania jest to, że rzeczywistość w którą wierzysz to
tylko Twój sposób odbioru faktów. To jak odbierasz te fakty (rzeczywistość) zależy od
filtrów jakich używasz. Jednym z filtrów są Twoje przekonania. 
 
To jest bardzo ważne, aby zrozumieć, że to właśnie Ty możesz zdecydować w co
chcesz wierzyć. I od tego będzie zależało to, jak będzie wyglądała Twoja rzeczywistość.
Jak mówił Henry Ford „Jeśli wierzysz, że dasz radę albo że nie dasz rady – masz rację”.
 
W podcaście opowiadam więcej o podejściu do zmiany przekonań i pokazuję
ćwiczenie, jak tego dokonywać (jedno z tysiąca, które można zastosować!).
 
To ćwiczenie bazuje na metodologii zmiany przekonań „The Work” stworzonej przez
Byron Katie. Założeniem tej metody jest właśnie podważanie faktów, które
wykorzystujesz do tego, aby upewniać się w tym, że Twoje przekonanie jest słuszne. W
tej metodzie zadajesz sobie 4 ważne pytania. 
 

Zaczynasz od napisania przekonania, które chcesz zmienić:
 
Kolejno zadajesz sobie następujące pytania do tego konkretnego przekonania (ważne:
zapisuj odpowiedzi, nie przeprowadzaj tego procesu w myślach)
 

Czy to jest prawda w co wierzysz? (chodzi właśnie o to przekonanie?)
 

Czy jesteś w 100% pewien, że to jest prawda? Czy to w co wierzysz jest zawsze
prawdą?

 
Jak reagujesz, co się wydarza kiedy w to wierzysz?

 
Kim byś był bez tego przekonania?
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W Twoim procesie myślenia, podczas tego ćwiczenia chodzi o to, aby zachwiać
stuprocentową wiarą w to co sobie powtarzasz. Musisz pokazać Twojemu umysłowi, że
może uwierzyć w coś innego.
 
Drugie ćwiczenie, bazujące na metodzie Byron Katie jest następujące:
 

Zapisz ograniczające Cię przekonanie.
 
Przykład: Brakuje mi pewności siebie.
 

Zamień to przekonanie na takie, które będzie Cię wspierać (przeciwstawne do tego,
w które teraz wierzysz).

 
Przykład: Mam w sobie wystarczająco dużo pewności siebie, aby poradzić sobie w życiu.
 

Znajdź 5 historii z Twojego życia, które mogą potwierdzić, że to nowe przekonanie
też jest prawdziwe.

 
Przykład: Dwa miesiące temu jedna z koleżanek w pracy chciała mi „wrzucić” swoje
zadanie, bo jej zdaniem to była moja odpowiedzialność. Asertywnie nie przyjęłam tego
zadania.
 
(przypomnij sobie jeszcze 4 inne podobne historie, które mogą być potwierdzeniem, że
nowe przekonanie też mogłoby być prawdziwe).
 
Powodzenia!
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Wiem, że może być całkowicie inaczej. Wiem, że każdy może odnaleźć swoje

talenty, wartości, misję i zbudować swoją drogę. Nie tylko zbudować, ale

realizować ją! Dlatego przygotowałam specjalny kurs

Z O B A C Z  K U R S

ODKRYJ CO CHCESZ ROBIĆ W ŻYCIU i 

ZBUDUJ SWÓJ PLAN
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Doskonale wiem, jak trudno jest samemu realizować marzenia.

Jeżeli chcesz Twoje marzenia realizować z moim wsparciem i grupy osób to

koniecznie zapisz się na listę zainteresowanych Pierwszym w Polsce

Z A P I S Z  S I Ę  N A  L I S T Ę
Z A I N T E R E S O W A N Y C H

- SELF COACHING PROGRAM -
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Jeśli Twoim celem jest zwiększenie swoich szans w 

zdobyciu pracy swoich marzeń to zapoznaj się z kursem online 

 

Z O B A C Z  K U R S

Kurs ten powstał jako uzupełnienie i dodatkowe wsparcie dla uczestników kursu

“Odkryj co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan” i jest również dostępny ZA

DARMO w pakiecie VIP tego kursu!

JAK SPRZEDAWAĆ SWOJE TALENTY W CV i 

NA ROZMOWACH REKRUTACYJNYCH
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Kliknij i posłuchaj pozostałych Podcastów

podcast #2 – Pewność siebie. Jak zwiększyć ją mądrze?
podcast #3 – Skąd czerpiesz energię i informacje? Typy osobowości MBTI cz. 1

podcast #4 – Czy masz wpływ na własną spontaniczność? Typy osobowości MBTI cz. 2

podcast #5 – Dlaczego uwielbiamy zwlekać? Lenistwo i prokrastynacja

podcast #6 – Dlaczego uwielbiamy rozpamiętywać i jak pogodzić się z porażką?

podcast #7 – Dlaczego warto porównywać się do innych? I jak to robić mądrze

podcast #8 – Samodyscyplina i siła woli

podcast #9 – Jak zarządzać talentem?

podcast #10 – 12 błędów kobiet w zarządzaniu własnym Talentem
podcast #11 – Jak odkrywać swoją pasję?

podcast #13 – Jak identyfikować swoje wartości?

podcast #14 – Przekonania – co to jest i jak się z nimi zmierzyć?

podcast #15 – Hierarchia wartości w życiu

podcast #16 – 4 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, gdy chcesz odkryć swój Talent

podcast #17 – Życiowa misja – jaka jest Twoja?

podcast #18 – Plan na życie zawodowe – jak go zbudować?

podcast #19 – Jak realizować swój plan na życie będąc mamą trójki dzieci?
podcast #20 – Jak postawić sobie cele na 2019 rok?

podcast #21 – Praca na własnej działalności czy praca na etacie – co jest dla mnie?

podcast #22 – Co nas Polaków powstrzymuje przed osiąganiem tego, czego chcemy?

podcast #23 – Kobiety a sukces – co nas powstrzymuje?

podcast #24 – Co to znaczy być Talentem i mieć silną pozycję na rynku pracy?

podcast #25 – Jak zmienić swoje życie i pójść we własną stronę?

podcast #26 – Jak poprosić o podwyżkę, awans, rozwój?

podcast #27 – Jak zbudować swój plan na życie?

podcast #28 – Porażka – jak radzić sobie ze strachem przed nią?

podcast #29 – Odwaga – skąd ją czerpać, aby bać się mniej?
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podcast #30 – TOP5 podcastu “Żyj prawdziwie, żyj odważnie”
podcast #31 – Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić?

podcast #32 – Jak być silnym psychicznie?

podcast #33 – Jak zarządzać swoim talentem w świecie VUCA?

podcast #34 – Zmiana warunków pracy – jak przygotować się na niepewną przyszłość?

podcast #35 – Jak sprawdzić czy jesteś Talentem?

podcast #36 – Co to jest odwaga i jak się nią wykazywać na co dzień?

podcast #37 – Skończ z zarządzaniem czasem!

podcast #38 – Jak zacząć żyć na 100% i co to znaczy?

podcast #39 – Twoja prywatna sesja coachingowa

podcast #40 – 5 najciekawszych odcinków podcastu “Żyj prawdziwie, żyj odważnie”

podcast #41 – Jak zarządzać swoim sposobem myślenia - cz.1?

podcast #42 – Jak zarządzać swoim sposobem myślenia - cz.2?

podcast #43 – Wywiad z wyjątkową osobą

podcast #44 – Dwie niewygodne prawdy, w które musisz uwierzyć

podcast #45 – Trzy przekonania, które powstrzymują Cię przed realizacją celu

podcast #46 – Syndrom oszusta – jak sobie z nim poradzić?

podcast #47 – Model GROW – w jaki sposób możesz go wykorzystać?

podcast #48 – Jak zmienić swoją przeszłość?

podcast #49 – Twój wewnętrzny sabotażysta – jak go rozpoznać i pokonać

podcast #50 – Ranking 5 najciekawszych podcastów

podcast #51 – Znajdź 5 najbardziej ograniczających Cię przekonań

podcast #52 – 5 (moich) historii o wewnętrznym sabotażyście
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