PRZEKONANIA
-ŹRÓDŁO SUKCESU, CZY PORAŻKI ?

SPOSÓB W JAKI POSTRZEGASZ ŚWIAT ORAZ SAMĄ SIEBIE, DETERMINUJE DOŚĆ MOCNO TO, CO W ŻYCIU MOŻESZ ZBUDOWAĆ I OSIĄGNĄĆ ORAZ TO, JAKIE OSOBY MASZ WOKÓŁ SIEBIE. POSTRZEGANIE SAMEJ SIEBIE NATOMIAST JEST ZWIĄZANE MIĘDZY INNYMI Z TWOIMI PRZEKONANIAMI I WIERZENIAMI.
WIERZENIA ZAŚ, SĄ TO TAK ZWANE „PRAWDY OCZYWISTE”.
T: ELIZA WÓJCIK

Nasze przekonania powstają na skutek
wielokrotnie powtarzanych, utrwalanych
przez nas samych tych samych reakcji pozytywnych lub negatywnych, na to, co słyszymy i czego sami doświadczamy. Powstają na
przykład na bazie naszej reakcji na słyszane
setki razy takie same wypowiedzi różnych
osób. Naszą reakcją może być zgadzanie się
z tym, co słyszymy lub nie zgadzanie się.
Jeśli ktoś, kto jest dla nas autorytetem formułuje i powtarza jakieś zdanie wielokrotnie
i w długim czasie, to nasz mózg automatycznie rejestruje to, jako pewnik i szuka potwierdzenia tego czegoś w rzeczywistości, gdyż
działa na nas dodatkowy fakt, że wypowiada
się ktoś, kto już wcześniej został przedstawiony nam, jako autorytet.
Ma zatem bardzo duże znaczenie, w jakim
jesteśmy środowisku, co słyszymy na co
dzień i czy wewnętrznie się z tym zgadzamy. Bardzo ważne jest po prostu bycie w
uważności na co dzień. Spójrzmy na poniższy przykład:
Każdego człowieka można zastąpić.
Człowiek jest niezastąpiony.
Wyobraź sobie, że przez lata słyszysz zdanie nr 1, czyli: każdego człowieka można
zastąpić. I wyobraź sobie, że przez te same
lata słyszysz zdanie nr 2, czyli: człowiek jest
niezastąpiony.
Co czujesz? Co myślisz? Co jest prawdą?
Które z tych zdań, pomaga Ci, otwiera Cię, a
które ogranicza, zamyka? Spójrz na to pod
kątem relacji osobistych i spójrz na to pod
kątem biznesu. Czy czujesz to samo? A może
coś się zmienia w Twoich odczuciach?
A teraz przeczytaj następujące zdania:
Mogę osiągnąć wszystko.
Niczego nie osiągnę.
Które z tych zdań jest Ci bliższe ? Z którym
zdaniem jest Ci wygodnie, a z którym chcesz
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Zobacz w jakim miejscu swojego życia jesteś Ty sama. Wsłuchaj się w samą siebie
i poczuj, jakie są Twoje prawdy. Co Ciebie
niesie, co Ciebie uskrzydla. A co Cię ogranicza, co Cię hamuje, co Cię wręcz zamyka.
Ja to mam zawsze szczęście.
Ja to mam zawsze pecha.
Usłysz świadomie, co powtarzasz samej
sobie w myślach? Czyli, co tak naprawdę
dajesz sama sobie?
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nauczyć się utożsamiać ? Nauczyć się, to
znaczy zmienić świadomie swój sposób reakcji na to, co słyszysz. Czyli świadomie nie
zgadzać się z takimi wypowiedziami, które
Cię ograniczają, choćby były tak zwanymi
potocznymi sformułowaniami rzucanymi
mimochodem w trakcie rozmów. Zmienić
przekonania ograniczające, zamykające nasz
mózg, na przekonania otwierające, wspierające samą Ciebie. To jest możliwe.
Warto uważnie posłuchać, co mówią ludzie
wokół Ciebie. Jakie głoszą „prawdy” i czy się
z nimi utożsamiasz. Sprawdź, czy dobrze
czujesz się z tym, co słyszysz na co dzień.
Czy to jest również Twoje. Jeśli czujesz, że
nie, to po prostu w miarę możliwości postaraj się ograniczyć kontakty z osobami,
które głoszą nie Twoje „prawdy”. Te osoby
mają swój świat, który niekoniecznie może
być też Twoim światem. To może być taki
pierwszy praktyczny krok do zastosowania
i sprawdzenia, czy coś się w Tobie zmienia.
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To w jaki sposób myślisz, będzie determinowało Twój sposób podejmowania decyzji
i działania.
Jeśli jesteś szefową i masz na przykład
przekonanie, że „każdego człowieka można
zastąpić”, to na pewno dużo łatwiej będzie
Ci podejmować decyzje o zwolnieniu kogoś.
Jeśli jednak masz przekonanie, że „człowiek
jest niezastąpiony”, decyzja, żeby kogoś
zwolnić, będzie dla Ciebie dużo trudniejsza.
Będziesz baczniejszą uwagę zwracać na
dobre strony tego człowieka, a także prawdopodobnie każdego innego, na jego zasoby, potencjał, możliwości. Prawdopodobnie
będziesz też chętniej w niego inwestowała w
szerokim tego słowa znaczeniu, gdyż na bazie Twojego przekonania Twój mózg będzie
szukał potwierdzeń zgodności Twoich myśli
z rzeczywistością.
Czy jeśli jednak przyjrzysz się temu dokładniej, to widzisz, że to samo przekonanie
może Ci w pewnych konkretnych sytuacjach
pomagać, ale jednocześnie może Cię także
ograniczać?
I tym pytaniem zapraszam Cię do głębszych przemyśleń
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Jest w Polsce miejsce inne niż wszystkie, w którym luksus, sielska atmosfera i otaczająca przyroda tworzą harmonię, a wino odgrywa główną
rolę. To hotel Głęboczek Vine Resort&SPA położony niespełna 200 km
od Trójmiasta, na Pojezierzu Brodnickim, nad brzegiem jeziora Forbin.
Unikalna architektura resortu to połączenie historycznej zabudowy zagrodowo-dworskiej z elementami stylu etno i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Sielski klimat przyciąga amatorów spokoju oraz
tych, którzy lubią niespiesznie delektować się urokami życia. Natomiast
wielbiciele aktywnego wypoczynku będą zachwyceni malowniczymi terenami i różnorodnością dostępnych na miejscu atrakcji.

NIEZWYKŁA MOC
WINOTERAPII

Głęboczek Vine Resort&SPA otoczony jest winnicą, w której dostępnych
jest ponad 150 sadzonek różnych szczepów winnych. Goście mogą
korzystać z profesjonalnej opieki Sommeliera i zgłębiać tajniki wina
podczas organizowanych „Akademii Wina”, a restauracja posiada rekomendację Slow Food.
Wina nie mogło także zabraknąć w SPA. W ofercie dostępne są rytuały
SPA na ciało oparte na winoterapii. Kąpiel w winie, peeling na bazie
winogron, czy masaż Vine SPA? Wszystkie te zabiegi wykonywane są na
bazie autorskiej marki Głęboczek Vine SPA Exclusive Line, stworzonej z
winogron pochodzących z południa Francji – Langwedocji. Wino znane
jest ze swoich pozytywnych właściwości, a zawarte w czerwonym winie

antyoksydanty spowalniają proces starzenia się skóry. Bogata oferta rytuałów SPA wykorzystujących dobroczynne działanie wina pomoże przedłużyć młody wygląd poprzez intensywne nawilżenie i odżywienie skóry.
Szczególnie polecamy 5-dniowy pakiet pobytowy „Wino i Regeneracja”,
stworzony z myślą o osobach poszukujących relaksu. Propozycja ta obejmuje m.in.: całodzienne wyżywienie w oparciu o specjalnie przygotowaną
dietę winną oraz perfekcyjnie dobrane zabiegi winoterapii wykonywane na bazie preparatów o właściwościach odżywczych, modelujących,
oczyszczających i relaksujących, o silnym działaniu antyoksydacyjnym i
anti-age. Głęboczek Vine Resort&SPA to miejsce, które warto odwiedzić,
nie tylko podczas wakacji. Rekomendujemy w 100%
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Głęboczek Vine Resort & SPA
Wielki Głęboczek 1, 87-31 Brzozie
Tel. +48 22 380 59 00
e-mail recepcja@gleboczek.pl
www.gleboczek.pl
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