
Siła pozytywnego myślenia

           „Pozytywne  myślenie”  nie  jest  tylko  popularnym  sloganem  z 
podręczników samopomocowych. Taka postawa daje nam realne wsparcie w 
codziennym  życiu,  często  ratuje  nas  w  trudnych  sytuacjach  i  pozwala 
wznieść się ponad nasze problemy. 
    Czasem nasze problemy i codzienne dramaty stają się błędnym kołem, które 
zamiast prowokować pozytywną zmianę, pogarszają naszą rzeczywistość. To 
jest zdecydowanie niezdrowe.

        Co by się stało gdybyś od dzisiaj zaczął zmieniać niektóre swoje z pozoru 
nieistotne  nawyki?  Może  mógłbyś  na  początku  dnia  zacząć  po  prostu 
stosować pozytywne  myślenie,  skupiać  się  wokół  pozytywnych  aspektów 
swojego życia, które dzieje się tu i teraz?
      Czy to wydaje się zbyt trudne? Być może tak, biorąc pod uwagę fakt, że 
wszyscy mamy tendencję do skupiania się na negatywach. 
Mówienie o tym, co czyni nas szczęśliwymi nie oznacza, że jesteśmy naiwni lub 
zaprzeczamy  istnieniu  naszych  problemów.  Pozytywne  myślenie  oznacza 
przyjmowanie  postawy,  która  charakteryzuje  się  bardziej  konstruktywnym 
podejściem i może pomóc w naszym codziennym życiu.

      Pozytywna  postawa  nie  oznacza  odrzucenia  smutku,  lecz  wzięcie 
odpowiedzialności  za  swoją  rzeczywistość,  zrozumienie  przyczyn  swojego 
cierpienia i mimo tego, zdecydowanie się na przyjęcie swojego życia w pełni sił 
i z optymizmem. Taka postawa prowadzi do zdrowszego stylu życia i oddziałuje 
pozytywnie również na otoczenie.

http://krokdozdrowia.pl/problemy-zwiazku-je-rozpoznac/


      Wszyscy doświadczamy trudnych sytuacji, szczególnie, iż aktualnie sprawy 
nie układają się najlepiej w naszym życiu. Niemniej jednak, jeśli koncentrujemy 
się  wyłącznie  na  negatywnych  aspektach  codziennego  życia,  to  nigdy  nie 
będziemy w stanie pozbyć się takiego myślenia.
Skupianie się na pozytywach i  mówienie w pozytywny sposób uzdrawia nas 
samych i  oddziałuje  pozytywnie  również  na  nasze  otoczenie. To  prawda,  że 
czasem może to być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Możesz być jednak 
pewny,  że  jest  to  bardzo dobry nawyk,  który  przyczynia  się  do  uzdrowienia 
sfery cielesnej i emocjonalnej.
Ból  może  być  straszny,  a  smutek  potrafi  ściągnąć  nas  w  dół,  jednak  tak 
naprawdę, to właśnie negatywne myślenie  potrafi nas ranić, ponieważ zawiera 
ono w sobie pewną dozę gniewu.

Tyle tytułem wstępu. Jeśli zainteresował Państwa temat, 
zapraszam na fantastyczny wykład Sławomira Prusakowskiego z 
Uniwersytetu SWPS  pt.: „Siła pozytywnego myślenia”.
https://www.youtube.com/watch?v=bdfxV18mHzQ 

 Z  życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności  -  Barbara Gierusz

https://www.youtube.com/watch?v=bdfxV18mHzQ
http://krokdozdrowia.pl/pesymizm-a-zniechecenie-je-odroznic/

