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Lekcja 1
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Twoje my�li mogą by� zdrowe
lub niezdrowe.
Zdrowy sposób myślenia to taki, który Ci
służy. Służy Twojemu zdrowiu,
samopoczuciu psychicznemu i
fizycznemu, wspiera realizację Twoich
celów. Niezdrowy odwrotnie. Zdrowe
myślenie nie jest oderwane od
rzeczywistości i przynosi Ci pozytywne
skutki tworząc spokój, szczęście itp.
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To jak się czujesz zależy od
tego co my�lisz.
Bo myśli są początkiem uczuć. Każdą
emocję poprzedzają myśli, choć możesz
sobie tego nie uświadamiać. Na Twoje
uczucia wpływają nie same wydarzenia i
sytuacje, ale to, co myślisz o
wydarzeniach, jak je interpretujesz. Jeśli
myślisz spokojnie – wtedy jesteś
spokojny. A gdy Twoje myśli są
chaotyczne, negatywne – wzbudzają
niepokój.
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Zdrowe my�lenie dodaje
energii. Negatywne my�li 
energię odbierają.
Od jakości Twoich myśli zależy
ile energii masz na co dzień. Jeśli Twoje
myśli powodują stres, zamartwianie
się, przytłaczają Cię negatywnością,
brakiem wiary – to tym samym powodują,
że szybko czujesz się zmęczony, źle
sypiasz a Twoje ciało nie regeneruje się
odpowiednio.
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Twoje my�lenie wpływa na 
Twoje zdrowie.
Poprzez emocje działa na Twój układ
odpornościowy, nerwowy, trawienny,
hormonalny i na wszystkie komórki ciała.
Szczęśliwe uczucia tworzą zdrowe ciało i
przedłużają życie. A sama wiara w
wyzdrowienie powoduje, że zdrowiejesz.

WWW . BEA TA SOKO LOWSKA . P L

https://beatasokolowska.pl/


Lekcja 5

©  BEA TA  SOKO ŁOWSKA

Twoje my�li wzmacniane są
przez słowa, kt�rych używasz.
Dlatego ważne jest abyś mówił do siebie i
o sobie słowami, które wzmacniają Twoją
sprawczość i pozytywne nastawienie.
Ponieważ największą moc mają właśnie
te słowa, które wypowiadasz do samego
siebie. Decydują one o tym jak
postrzegasz świat, jak o nim myślisz
oraz jak w nim działasz..
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Twoje my�li wpływają na to 
jak wygląda Twoje życie.
Ponieważ tworzą Twoją postawę
w życiu, a razem z emocjami Twoją
osobowość. Wpływają na Twoje wybory,
zachowania i Twoje decyzje. Na to co
zrobisz lub przeciwnie – czego nie
zrobisz. Jak myślisz, tak widzisz
rzeczywistość wokół siebie i tak czujesz.
Myśli tworzą doświadczenia Twojego
życia i działają jak samospełniająca się
przepowiednia. 
Dostajesz to, 
czego 
oczekujesz.
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Twoje my�li są jak 
oprogramowanie.
Przeciętnie w każdej chwili masz
do dyspozycji około 5% swojego
świadomego umysłu, a pozostałą część
stanowi podświadomość. Zazwyczaj
sądzimy, że decydujemy o wszystkim w
naszym życiu, ale to nieprawda. Wiele
Twoich działań, zachowań, reakcji wynika
z podświadomych programów. Możesz
jednak zmienić niekorzystne dla siebie
programy.
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Tw�j spos�b my�lenia jest
nawykiem
Wspomniane oprogramowanie to
są właśnie Twoje utrwalone nawyki
myślowe. Nie przyszedłeś z nimi na świat.
Nauczyłeś się ich i wielokrotnie
powtarzając utrwaliłeś. Tworzą one
nieustanny komentarz w Twojej głowie.
Często jest on krytyczny i negatywny.
Słysząc nieustannie swoje myśli wierzysz
w nie bardziej niż w inne. Ale ponieważ są
nawykiem to możesz je zmienić i nauczyć
się takiego sposobu 
myślenia, który 
Tobie służy.
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Twoje my�lenie wpływa na 
Twoją samoocenę i poczucie 
własnej warto�ci.
To od Twoich myśli zależy na ile czujesz
się pewnie, na ile towarzyszy Ci odwaga,
na jakie życie myślisz, że zasługujesz, na
jaką miłość itd. Myślenie może wspierać
Twoje działania, ale może też je
sabotować. Myśl w połączeniu z emocją
stanowi potężne narzędzie zmiany, 
z którego korzystając 
możesz kreować 
swoje życie.
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Nie jeste� swoimi my�lami, 
ani swoimi emocjami.

Jesteś kimś znacznie większym.
I masz do dyspozycji nieograniczony
potencjał, który wzmacniasz skupiając się
na wspierających Cię myślach. Możesz
wykorzystać swój umysł i emocje dla
swojego dobra i tworzyć swoje życie
zgodnie ze  swoimi intencjami.
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Jeste� 
nieograniczony
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Możesz rozwijać samoświadomość i
całkowicie zmienić swój sposób myślenia i
czucia. On zależy tylko od Ciebie. 
Wyobraź sobie jak by to było gdyby Twoje
myśli były skupione, dobre, mądre,
rozsądne, spokojne, szczęśliwe, piękne,
radosne i przepełnione miłością. 
Jaką to czyni różnicę w porównaniu do
tych momentów kiedy masz głowę
wypełnioną niespokojnymi, krytykującymi,
czy ponurymi myślami?
Pamiętaj - jesteś nieograniczony, a Twoje
życie jest cudem. 
Jakość Twojego 
życia zależy 
od Ciebie.
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Od czego
możesz zaczą�
zmianę?
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Od uważności. Od obserwacji jakie myśli
towarzyszą Ci kiedy pojawia się emocja
lub silne uczucie. I w jakich momentach
one się pojawiają.
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Zapraszam na
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konsultacje online
      i warsztaty
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Konsultacje

O  MN I E
Nazywam się Beata Sokołowska.
 

Zaczynałam w miejscu, w którym było wiele

niepewności i bólu (fizycznego i psychicznego).

Wszystko zmieniło się dzięki pracy nad sobą.

To droga dla każdego, kto chce wziąć
odpowiedzialność za swoje życie i swoje

szczęście.

Gdzie możemy się spotkać:
Prowadzę kursy online związane z doczyszczaniemze zmianą
nawyków odżywiania, zmianą przekonań oraz innych nawyków. Po
więcej szczegółów kliknij tutaj.

Kursy online

Warszaty

Prowadzę również stacjonarne warszaty zmiany sposobu myślenia,
zmiany ograniczających przekonań i emocji. Więcej szczegółów
znajdziesz tutaj.

Zapraszam także na kosnultacje  indywidualne online lub
stacjonarne i/lub terapię RTZ. W czym konkretnie mogę Ci pomóc
przeczytasz j tutaj.

Więcej o mnie tutaj

Social Media

Bądźmy w kontakcie na fanpage Alkaliczny styl życia Beata
Sokołowska - zdrowie z wyboru  oraz Zdrowie w Głowie - Beata
Sokołowska lub YouTube. Jeśli masz pytania - śmiało możesz je
tam zadawać. Albo odpiszę, albo odpowiem w nagraniu. 

Zdrowie w Głowie  Beata 
Sokołowska YouTube
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