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“W codziennym życiu wyraźnie widać, 

że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, 

ale wdzięczność - szczęśliwymi.”

 

 

David Steindl-Rast

Czy chciałabyś / chciałbyś być 

Czy wiesz, że bycia szczęśliwą / szczęśliwym

możesz się nauczyć?

Czy wiesz, że szczęście tak naprawdę 

     szczęśliwa / szczęśliwy?

     nie zależy od warunków zewnętrznych, 

     ale  od Ciebie samej / samego?

https://www.monikaiskierka.pl/


 

 

Czym jest wdzięczność?

"Bycie wdzięcznym polega 

na rozglądaniu się dookoła, 

otwieraniu oczu na wszystkie małe rzeczy, 

które uważamy za oczywiste."

 

Henry Fraser
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Wdzięczność to o wiele więcej niż zwykłe

“dziękuję”. Wdzięczność to nie pojedynczy akt

związany z chwilowym przeżyciem.

 

 Wdzięczność to postawa prospołeczna,
związana z rozpoznaniem dobra, 
które dzieje się w naszym życiu.

 

Postawa wdzięczności 

kształtuje nasze wybory moralne 

i ma duże przełożenie na dobrostan.



 

 

Czym jest wdzięczność?

“Wdzięczność to nie to samo, co dziękowanie 

i cieszenie się ze wszystkiego, co Ci się zdarza. 

Wdzięczność to praktykowanie uważności - 

skupianie się na tym, co wartościowego dzieje się 

w Twoim życiu, i we wszystkich sytuacjach, 

kiedy Twoje potrzeby zostają zaspokojone, 

kiedy coś dostajesz 

albo kiedy otwiera się przed Tobą jakaś możliwość.” 

 

Agnieszka Stein
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Jedną z najważniejszych rzeczy

w odnajdywaniu w sobie szczęścia jest

odczuwanie wdzięczności.



Kiedy praktykujemy wdzięczność, zaczynamy
dostrzegać i doceniać to, kim jesteśmy, jacy
jesteśmy, gdzie jesteśmy i jak wiele dobrych
rzeczy nas spotyka.

Skupiamy się na tym, co już mamy, a nie na
tym, czego nam brakuje lub w czym nie
domagamy (i nie oznacza to, że w ten sposób

wyzbywamy się naszych ambicji i celów, ale

raczej urealniamy je wtedy, sprawdzamy czy ich

osiągnięcie jest nam potrzebne, i co może nam

pomóc do nich dotrzeć).

Wdzięcznością można obejmować również
trudne dla nas sytuacje i starać się
dostrzegać, co dobrego z nich dla nas płynie.
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poznajesz lepiej siebie - dostrzegasz to, co jest dla

Ciebie ważne, za czym chcesz podążać, gdzie

kierować swoją uwagę i co musisz zrobić, aby tak się

stało,

przestajesz się martwić drobiazgami, bo wiesz, co

jest dla Ciebie naprawdę ważne,

bardziej realnie patrzysz na swoje życie, swoje

możliwości, swoje ograniczenia,

szybciej wychodzisz z dołka i lepiej radzisz sobie,

kiedy przychodzą gorsze dni,

łatwiej  nadajesz sens trudnym doświadczeniom,

które są Twoim udziałem,

zwiększa się Twoja odporność na
niepowodzenia,

Dlaczego warto praktykować wdzięczność?
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Wdzięczność

zaczynasz dostrzegać i doceniać to, co jest dobre, a

to wpływa na Twoje samopoczucie: zwiększa
poczucie szczęścia, radości, zadowolenia z życia,

obniża poziom stresu i lęku, łatwiej wyzbywasz
się negatywnych emocji,

masz więcej energii i motywacji do działania,

Twoje relacje z samym sobą i innymi ludźmi są
lepsze, dają więcej radości i spełnienia, masz

motywację do działania i niesienia pomocy innym,

dostrzegasz i znajdujesz radość z bycia

partnerką/partnerem, mamą/tatą, córką/synem,

przyjaciółką/przyjacielem  i w innych Twoich

życiowych rolach,

przyciągasz szczęście i obfitość do swojego
życia.

Cd. Dlaczego warto praktykować
wdzięczność?
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“Bądź wdzięczny za to, co masz, 

a będziesz miał tego więcej. 

Jeśli koncentrujesz się na tym, 

czego nie masz,

nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo.” 

 

Oprah Winfrey
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Dobra wiadomość jest taka, że praktykowania

wdzięczności możesz się nauczyć  :)

Aby stała się ona Twoim nawykiem, warto ją

regularnie ćwiczyć.
Nauka naszego mózgu innego myślenia wymaga

czasu i powtórzeń.
Codziennie, co drugi dzień lub na początek

przynajmniej raz w tygodniu poświęć 5 minut
na myślenie, za co jesteś wdzięczna/
wdzięczny.
Najlepiej rób to o stałej porze dnia, kiedy

będziesz spokojna/spokojny i nie będziesz się

spieszyć, np. po przebudzeniu lub przed snem.

Staraj się poczuć wdzięczność w ciele.

Nad każdą rzeczą zatrzymaj się na chwilkę "tu
i teraz" i  poczuj się dobrze. Praktyka

wdzięczności, to nie ma być odklepywanie listy. 

Jak to robić?
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Cd. Jak to robić?

Zachęcam Cię do utrwalania swoich myśli, bo
one łatwo uciekają. Zrób to w takiej formie,
która będzie Ci służyć i nie będzie dla Ciebie

dodatkowym obciążeniem. 
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Dziękuję za... 

Jestem wdzięczna/-y za...



Możesz je sobie zapisywać (w kalendarzu,
notesie, czy na płatkach kwiatów w Karcie
Wdzięczności, którą znajdziesz w tym
ebooku); możesz fotografować; możesz

rysować lub malować; możesz nagrywać

krótkie filmy....

Możesz zaprosić do tego ćwiczenia bliską Ci
osobę i praktykować wdzięczność razem z nią,

codziennie rozmawiając, za co jesteście

wdzięczne/wdzięczni

Cd. Jak to robić?
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Dziękuj za  wszystko co przyjdzie Ci
do  głowy. Także za  rzeczy pozornie drobne,

mało znaczące, a nawet trudne. Nie zapominaj
o wdzięczności dla siebie. Z czasem będziesz

znajdować coraz więcej powodów

do wdzięczności. 

Cd. Jak to robić?
 

Nie czekaj i nie zwlekaj!  
 

Po prostu zacznij!

Wdzięczność
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"Wdzięczność jest jak magnes. Im bardziej wdzięczny jesteś, 

tym więcej masz rzeczy, za które możesz być wdzięczny."

 

Iyanla Vanzant



OKNO DARÓW ZWYCZAJNYCH 

OKNO DARÓW NADZWYCZAJNYCH 

4 WEWNĘTRZNE OKNA WDZIĘCZNOŚCI
(ojciec Piotr Kwiatek OFMCap)

 

To wdzięczność za  to co zwykłe, proste,

codzienne: za rutynę dnia codziennego, za tę

samą drogę do pracy, za codzienny oddech,

za  ludzi którzy codziennie są obok. Tych darów

jest najwięcej, są one zwyczajne, czasami przez to

trudno nam je dostrzec, a tak naprawdę źródłem

najgłębszego szczęścia jest po prostu nasza

codzienność.

To wszystkie nadzwyczajne, wyjątkowe i

niecodzienne wydarzenia, które nas spotykają i są

źródłem naszej radości, np. premia w pracy,

upragniony prezent, wakacje w pięknych krajach.

W takich okolicznościach po prostu spontanicznie

chce nam się wykrzyczeć innym radość. Specyfiką

tak pojawiających się dóbr w naszym życiu jest ich

emocjonalna siła i wyjątkowość. Nie zdarzają się

one jednak zbyt często, więc nie tylko na nich

powinniśmy opierać nasze szczęście.

Wdzięczność
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OKNO DARÓW DUCHOWYCH 

OKNO DARÓW TRUDNYCH 

4 WEWNĘTRZNE OKNA WDZIĘCZNOŚCI
(ojciec Piotr Kwiatek OFMCap)

 

Uświadamia nam, jak wiele dobra dzieje się w

naszym życiu dzięki wierze w Boga. Dary duchowe

są specyficzne, nie można bowiem ich zobaczyć

gołym okiem ani zmierzyć. Mimo to są realną siłą

w naszym codziennym życiu.

Pokazuje ono, że dobro dociera do nas przez

doświadczenie nieraz bardzo trudnych sytuacji i

wydarzeń. Aby takie wydarzenia mogły nas

rozwijać, muszą zostać przez nas przyjęte. Bez

akceptacji trudnej rzeczywistości nie można

mówić o pojawieniu się wdzięczności za nią. Jest

to często proces długi i niełatwy. Przebiega od

buntu i ucieczki od trudnych sytuacji, poprzez

akceptację, do odkrycia ich sensu i wdzięczności

za nie. Wdzięczność za dary trudne nie wiąże się z

pasywnym czekaniem, aż czas zagoi rany. Jest

raczej aktywnym i twórczym działaniem,

polegającym na mierzeniu się z doświadczeniem

zła w życiu osobistym i bliskich nam osób.

Wdzięczność
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Twoje życie

mąż/żona ; partner/partnerka

dzieci

rodzice / teściowie / dziadkowie / rodzeństwo

przyjaciele

powołanie / wiara

miłość

zdrowie

dach na głową / ciepła woda / światło / ogrzewanie 

pokój / brak wojny

pieniądze

praca

książki 

słońce / słoneczny dzień

widok tęczy

deszcz / spacer z dziećmi po kałużach

muzyka

wolność słowa / wolność wyboru 

kwiaty / drzewa / owoce / warzywa

jedzenie

Internet

możliwość rozwoju / nauki

uśmiech dziecka

ciepła herbata zrobiona przez męża

obiad ugotowany przez żonę

wyprasowane pranie przez mamę

brak korków na ulicy

sen

cisza

śmieszny żart, który poprawił mi humor

telefon od przyjaciółki

koniec kataru

ciepła kąpiel

..............................................................................

Jeśli nie wiesz, za co możesz być wdzięczna/-y,
poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi:

 

Wdzięczność - checklista



www.monikaiskierka.pl

Zapisz na płatkach  kwiatów swoją wdzięczność

Karta wdzięczności

https://www.monikaiskierka.pl/


Witaj!

Mam na imię Monika.
Jestem psychologiem, coachem i trenerem,

 a prywatnie żoną i mamą trójki dzieci.
 

Na co dzień wspieram rodziców w budowaniu

bliskich więzi ze sobą nawzajem, swoimi dziećmi i

innymi ludźmi, pomagam lepiej rozumieć dzieci

oraz szukać rozwiązań osobistych i rodzicielskich

wyzwań.

Towarzyszę również kobietom w procesie

poznawania samych siebie i rozwoju oraz szukania

drogi w życiu opartej o osobiste wartości i cele.

 

Rodzicielstwo  - Relacja - Rozwój

W swojej ponad dziesięcioletniej praktyce pracy w zawodzie psychologa,

w życiu codziennym, a także w świecie online spotkałam i nadal spotykam

wiele kobiet – żon, partnerek, mam, które noszą w sobie szczere

pragnienie bycia spełnioną w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym,

ale wyzwania życia codziennego zagłuszają w nich to pragnienie,

przynoszą frustrację i inne trudne emocje, wiele pytań bez odpowiedzi. 

Jestem głęboko przekonana, a każda kolejna konsultacja czy sesja

coachingowa mnie w tym przekonaniu utwierdza, że zmiana zaczyna się

od nas. Każda z nas ma swoją własną drogę macierzyństwa i rozwoju
– nie ma gotowych rozwiązań, które sprawdzą się u każdej z nas, w
każdej sytuacji. 

Właśnie w tej Twojej osobistej drodze chcę Ci towarzyszyć!



Monika

www.monikaiskierka.pl -  zapraszam zwłaszcza do zakładki BLOG :)

na Facebooku - Monika Iskierka-Mreńca - psycholog

na Instagramie - @monika.iskierka

. 

Zapraszam Cię również na moje webinary, blog oraz social media -
znajdziesz tam mnóstwo wiedzy i inspiracji :)

 

Możesz do mnie napisać: kontakt@monikaiskierka.pl

Czujesz się przytłoczona, zestresowana, przemęczona;

Często odczuwasz przygnębienie, smutek, lęk, frustrację lub złość;

Chciałabyś być bardziej pewna siebie i asertywna;

Chciałabyś zadbać o siebie, swoje zasoby, swoje granice;

Stoisz przed podjęciem ważnej decyzji;

Chciałabyś porozmawiać o bliskich Ci relacjach, o trudnościach w

Twoim związku czy rodzinie; 

Martwi Cię zachowanie Twojego dziecka, chcesz je lepiej zrozumieć i

mu pomóc;

Potrzebujesz wzmocnienia poczucia Twoich kompetencji w roli

rodzica i zaufania do siebie oraz zadbania o siebie;

Potrzebujesz być wysłuchaną, otoczoną empatią, móc porozmawiać

z kimś zaufanym

Jeżeli:

Umów się już dziś na indywidualną konsultację 

w gabinecie lub online już dziś!

 

Rodzicielstwo  - Relacja - Rozwój

https://www.monikaiskierka.pl/
https://www.monikaiskierka.pl/
https://www.monikaiskierka.pl/
https://www.facebook.com/pg/monikaiskierkapsycholog
http://https/www.instagram.com/monika.iskierka/


Czy warto pracować ze mną? 

Co mówią moje Klientki i Klienci?

Zachwyca mnie empatia i uważność Moniki. Potrafi słuchać i porządkować to

co słyszy w taki sposób, że czuję się wysłuchana, przyjęta i zaczynam

rozumieć o co mi chodzi i co jest dla mnie naprawdę ważne. W rozmowie z

nią można czuć się swobodnie, bez obawy, że będzie się ocenionym. To

ciepła i autentyczna osoba, która nie boi się swojego człowieczeństwa, a

jednocześnie jest profesjonalna w tym co robi. Polecam pracę z Moniką

szczególnie mamom, które chcą się rozwijać- może być nie tylko

towarzyszką, ale też inspiracją na tej drodze.  

 Dorota Połojko

Rodzicielstwo  - Relacja - Rozwój

Monika to osoba, która wręcz „czyta w myślach”. Potrafi dostrzec szczegóły,

których my na co dzień nie widzimy. Najważniejsze jest dla niej dobro

rodziny, której z całego serca chce pomóc. Jesteśmy bardzo wdzięczni za

niezwykłe doświadczenie rozmowy, która już podczas pierwszej konsultacji

dała jasny przekaz, co możemy zrobić, by żyło się nam lepiej. Brak mi słów,

żeby opisać jaką wiedzą, wrażliwością i empatią emanuje ta psycholog z

powołania. Polecamy! 

Aga i Staszek

Pani Monika to człowiek o wielkim sercu. Bardzo bałam się wizyty u

psychologa. Czułam się gorsza, wybrakowana, było mi wstyd, że sobie nie

radzę ze sobą i byciem żoną i mamą. Do kontaktu zachęciło mnie to, że Pani

Monika sama jest mamą i mówi że też bywa Jej trudno. Po przeczytaniu kilku

artykułów na blogu i listów z newslettera, umówiłam się na konsultację

online. Podczas całej rozmowy czułam się bardzo bezpiecznie. Poczułam się

w końcu usłyszana, zobaczona i zrozumiana. Pani Monika na kilku

konsultacjach pomogła mi poskładać to, co w ostatnim czasie mi się

rozsypało w życiu. Pomogła mi zobaczyć to, co się dzieje we mnie i w mojej

rodzinie w innym świetle. Razem poszukałyśmy takich rozwiązań, które są

nam pomocne. Kiedy ja zadbałam o siebie i swoje zasoby i zmieniłam

patrzenie na różne rodzinne sprawy, zmieniło się na lepsze zachowanie

moich dzieci. Nawet w szkole wychowawczyni zauważyła zmianę w

zachowaniu syna! Mam ogromną wdzięczność za te spotkania i szczerze

polecam!

Katarzyna


