
PIĘĆ SPOSOBÓW NA
PRAKTYKOWANIE 
MIŁOŚCI DO SIEBIE

Unikaj negatywnego mówienia do siebie. W swojej książce dr Kristin Neff
pyta: „Jakim językiem zwracasz się do siebie, kiedy zauważasz wadę lub
popełniasz błąd? Obrażasz się czy przyjmujesz bardziej życzliwy i
wyrozumiały ton? Jeśli jesteś bardzo samokrytyczna, jak się z tym czujesz w
środku?” Zwracanie uwagi na to, jak wewnętrznie rozmawiasz ze sobą, jest
najważniejszym krokiem w nauce kultywowania miłości własnej.

1
Twórz osobiste rytuały. Główna różnica między nawykami a rytuałami
polega na tym, jak bardzo jesteś świadoma i celowa. Rytuały to znaczące
praktyki z głębokim poczuciem celu. Poświęć trochę czasu w swoim
pracowitym dniu na rytuały dbania o siebie, niezależnie od tego, czy jest to
okazywanie miłości swojemu ciału poprzez ćwiczenia, czy też okazywanie
miłości umysłowi poprzez medytację.

2
Stawiaj zdrowe granice. Może być trudno kochać siebie, gdy ludzie wokół
Ciebie nie szanują Twojego czasu ani nie uznają twojej wartości, czy to w
pracy, czy w życiu codziennym. Wyjście z autopilota „tak” i nauczenie się
odmawiania, aby chronić swój czas i energię, to skuteczny sposób na
praktykowanie miłości własnej.

Bądź dla siebie współczująca. Samowspółczucie jest bardzo podobne do
współczucia wobec innych ludzi. Polega na zauważeniu, że cierpisz i
ofiarowaniu sobie zrozumienia i życzliwości. Jak to ujęła dr Kristin Neff:
„Możesz próbować zmienić sposób, który pozwoli Ci być zdrowszą i
szczęśliwszą, ale dzieje się tak, ponieważ troszczysz się o siebie, a nie dlatego,
że jesteś bezwartościowa lub nie do zaakceptowania taka, jaka jesteś”.

Zrób miejsce na autorefleksję. Czasami rzeczy nie idą zgodnie z planem.
Zamiast obwiniać siebie, ponieś porażkę jak naukowiec, abyś mogła
wyciągnąć wnioski z tych porażek i wykorzystać je jako szansę na rozwój
osobisty. Autorefleksja może przybrać formę prowadzenia dziennika,
cotygodniowego przeglądu lub regularnych spotkań z zaufanym
przyjacielem, aby zastanowić się nad swoimi ostatnimi doświadczeniami i
wyzwaniami.
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www.monikaiskierka.pl

Miłość własna może prowadzić do lepszego zdrowia psychicznego, wyższej
samooceny, większej motywacji i wielu innych korzyści opartych na
dowodach. To nie musi być serowe. Spróbuj i nie zapomnij o sile autorefleksji.
Porażka to nie koniec świata, to szansa na naukę i rozwój osobisty.
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