 
 ZOSTAŃ SWOIM NAJLEPSZYM JA
 OSIĄGNĄĆ PRZEŁOMOWĄ TRANSFORMACJĘ
Gdybym spytał Cię, czy możliwe było uzyskanie najlepszej formy swojego życia, moglibyśmy się zgodzić, że tak jest. Gdybym spytał, czy to możliwe, abyś stał się mądrzejszy niż kiedykolwiek byłeś, myślę, że moglibyśmy się zgodzić, że możesz ciężko pracować, uczyć się, uczyć i ćwiczyć więcej niż kiedykolwiek. Ale co dziwne, uczenie się, jak być najlepszym sobą, wydaje się dla wielu tak nieosiągalne. Niektórym wydaje się to wręcz niemożliwe.
 
Ale tak nie jest. Wymaga tylko cięższej i pilniejszej pracy niż kiedykolwiek. Ale czy warto? 
 
Po prostu zadaj sobie pytanie: Czy chciałbyś być najmądrzejszą, najlepiej wyglądającą, najsprawniejszą, najzabawniejszą, najlepiej ubraną, najbardziej współczującą, kochającą osobą, jaką kiedykolwiek byłeś? Czy chciałbyś być własną definicją idealnej osoby? 
 
Jeśli odpowiedziałeś tak, zrobiłeś pierwszy krok, by stać się sobą.
 
 
Przedstawimy Ci listę 6 rodzajów usprawnień, które możesz łatwo wdrożyć w swoim życiu, aby osiągnąć przełomową transformację i stać się najlepszym sobą, są to:
 
➢     Obraz własny
➢     Charyzma
➢     Cele
➢     Kontrola umysłu
➢     Pozytywna rozmowa własna
➢     Zarządzanie czasem
 
Dzięki poniższym sześciu filmom powinieneś być w stanie zrozumieć różne sposoby, w jakie możesz się doskonalić, aby stać się najlepszym sobą. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tych filmów, kiedy tylko potrzebujesz i mamy nadzieję, że nadal będziesz ich używać na swojej drodze do stania się najlepszym sobą.
 
            WŁASNY OBRAZ
To pierwszy film z naszej serii „ stań się najlepszym sobą i osiągnij przełomową transformację.
 

Zawsze powinieneś koncentrować się na dbaniu o siebie i włączać to do swojej codziennej rutyny. Zasadniczo budujemy nasz obraz siebie z trzech rzeczy:
1)   Jak chcemy być postrzegani na powierzchni: co może obejmować takie rzeczy, jak zarządzanie naszą dietą, czy ćwiczymy, czy nie, jak zarządzamy naszym stylem i jak bardzo jesteśmy higieniczni. Więc kiedy ludzie na ciebie patrzą, pomyśl, jak mogą zadać sobie pytanie o to, jak chcesz być postrzegany na świecie: czy jest to stylowe? prosty? higieniczne czy nie? zdrowy?
2)   Jak chcemy być znani od środka: co obejmuje takie rzeczy, jak to, jak prezentujemy się innym. Czy powinniśmy się odezwać, kiedy tego nie robimy? Czy szukamy zbyt wiele uwagi? Czy mamy wybuchowy temperament? Czy zależy nam na tym, jak postrzegają nas inni? Jest to ważne, ponieważ sposób, w jaki prezentujesz się innym, mówi im, jak nie tylko chcesz być traktowany, ale także jak chcesz traktować innych – co może przemówić wiele. 
Zanim przejdziemy do punktu trzeciego, należy wspomnieć, że podczas gdy pierwsze dwa punkty wydają się bardziej dotyczyć tego, jak widzą Cię inni, a nie tego, jak masz obraz siebie — proszę wziąć pod uwagę to, jak decydujesz i myśleć o tym, jak wyglądasz i zachowujesz się wobec innych rzeczywiście pochodzi i powinien pochodzić z miejsca bliskiego wewnętrznej jaźni. Na przykład, być może nie chcesz być najbardziej stylową osobą, to jest w porządku. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić ze swoim sposobem życia i bycia, ostatecznie jest wyrazem tego, co robisz ze swoim życiem. To, jak widzą Cię inni i jak chcemy wyrażać siebie na zewnątrz, jest również wyrazem tego, jak dbamy o siebie wewnątrz. Na przykład zbyt duża ilość pracy na zewnątrz może wykazywać powierzchowność, brak wewnętrznego rozwoju, a nawet może odstraszyć ludzi od interakcji z tobą. Z drugiej strony, zbyt duża ekspresja od wewnątrz może prowadzić do niemożności nawiązywania kontaktów towarzyskich, przekazywania zbyt wielu informacji, a nawet może prowadzić do całkowitego braku dbania o swój wygląd. 
Znając te informacje, możemy przejść do trzeciej i być może najważniejszej części obrazu siebie. Tak widzisz siebie.
3)   Kiedy myślimy o sobie, czy myślimy, że jesteśmy dobrzy? Odważny? Pełen szacunku? Może uważamy się za pesymistów? Mieć na myśli? Nietolerancyjny?
a)   Rozważając typ postaci, jaką jesteśmy, możemy ostatecznie zadać sobie kilka ponadczasowych pytań, które istnieją między innymi w dziedzinie psychologii, socjologii, nauk politycznych i filozofii. Te pytania to:
i)           Czy wiemy, że osobiście jesteśmy? Czy jesteśmy dobrzy? Czy mówimy prawdę? Czy wiemy, dlaczego robimy to, co robimy? Czy mamy dla siebie plan na życie?
(1)Wiedza o tym, kim jesteśmy osobiście, jest trudna, ale satysfakcjonująca. Wyobraź sobie osobę, która robi rzeczy, których ludzie nie lubią, ale są nieświadomi lub postanawiają to zignorować? Czy taką osobą chcesz być? Nie, nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas miał. A jeśli to zrobimy, dowiedzenie się więcej o sobie jest pierwszym krokiem do zrozumienia, dlaczego nie dbamy o to, kim jesteśmy. Może to, że boimy się samych siebie, może nie potrafimy zaakceptować okoliczności, może nie umiemy się wyrazić.
(a)W dobrym przypadku, gdy dana osoba uważa się za z pozytywnymi cechami, możemy również zagłębić się w naszą istotę i zastanowić się, dlaczego możemy być pomocni, hojni lub sprawiedliwi. Być może pochodzi to z wrodzonego miejsca lub jest to wyuczone zachowanie. Tak czy inaczej, dobrze jest wiedzieć. Dla lepszego zrozumienia proponujemy słuchaczom przeczytanie i skopiowanie ćwiczenia wdzięczności Marka Aureliusza w Medytacjach .
(2)Zadawanie sobie pytania, czy jesteśmy dobrzy, może być trudnym pytaniem. Być może zawsze mówi się nam, że jesteśmy dobrzy, ale w niektórych przypadkach nie wiemy dlaczego. A może czujemy się dobrze ze sobą, ale nie czujemy, że ludzie wokół nas to zauważają. Może tak być, ponieważ jest to prawda lub dlatego, że mamy fałszywe wyobrażenie o tym, kim jesteśmy. Tak czy inaczej, aby zrozumieć rzeczywistość, którą tworzymy dla siebie, tego typu dociekania są niezbędne.
(3)Czy mówimy prawdę? Czy żyjemy w świecie jako aktywni aktorzy w rzeczywistości, która się przed nami otwiera. Czy kłamiemy? Po co kłamiemy? Czy chcemy pokazać, jak mądrzy jesteśmy z braku innych niedociągnięć, które nieświadomie możemy w sobie dostrzegać? Czy wiemy, o czym rozmawiamy? Jest to ważne do rozważenia, ponieważ to, jak decydujemy się rozumieć i żyć w rzeczywistości lub nie żyć w rzeczywistości, jest kluczem do dobrego życia. Jeśli okłamujemy siebie i nie wiemy o tym. Jak poznamy konsekwencje?
(4)Czy mamy dla siebie plan na życie? Czy wiemy, co pragniemy zrobić i dlaczego? Być może myślimy, że tak. Ale jeśli jesteś nieszczęśliwy, ale pewny, że jesteś na dobrej drodze, ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego. Znowu może nie wiemy czegoś ważnego o tym, skąd znamy rzeczy, które sobie wmawiamy. Być może nie wiemy, czy to, co robimy, jest rzeczywiście dobre. I wreszcie, być może to wszystko prowadzi do czegoś istotnego, czego o sobie nie rozumiemy.
 
 Widzimy więc, że zasadniczo łamiemy sposoby zarządzania własnym wizerunkiem na trzy sposoby:
Czy jesz pożywne posiłki? I czy śpisz wystarczająco dużo? Będzie ciężko być sobą najlepiej najedzonym niezdrowym jedzeniem i śmiertelnie zmęczonym przez cały czas. Możesz więc spowolnić swój styl życia, zacząć lepiej się odżywiać, więcej spać i ćwiczyć. Kiedy ćwiczymy, nasz organizm wydziela endorfiny, które gromadzą się w wyniku stresu. Jeśli nie dbasz o swoje ciało, możesz zacząć czuć się wypalony i przytłoczony. I oczywiście możesz zachorować fizycznie i psychicznie.
Czy dobrze zarządzamy naszym życiem towarzyskim? Czy zachowujemy się jak najlepiej w naszych środowiskach pracy? Do ludzi, z którymi spędzamy czas i towarzysko? Czy mamy dobre relacje z naszymi rodzinami? Jeśli trudno jest podejść do tych pytań i szczerze na nie odpowiedzieć, powinniśmy zastanowić się, jak radzi sobie nasza wewnętrzna jaźń.
Można to zrobić poprzez zrozumienie, jak pielęgnować siebie i nasze zdrowie psychiczne. Poświęć czas dla siebie, medytuj i skup się na tym, za co jesteś wdzięczny. Zwrócenie uwagi na swój obraz siebie jest pierwszym krokiem do osiągnięcia i utrzymania przełomowej transformacji.
W poniższych filmach będziemy badać bardziej konkretne i praktyczne sposoby podejścia do stania się naszym najlepszym ja, ale ważne jest, aby nie zapominać, że praktyczny sposób, w jaki zarządzamy życiem, jest związany z mentalnymi, fizycznymi, duchowymi i wspólnotowymi sposobami, w jakie zarządzamy naszym self - w cudzysłowie - i skąd wiemy, jak podejść do tego rodzaju zrozumienia. Pamiętaj więc, aby zadać sobie pytanie: czy znam siebie? Czy uważam się za dobrego? Skąd mam wiedzieć, co wiem? Jakie są moje cele?
Co zaprowadzi nas do naszego drugiego filmu: Wyznaczanie celów.
 
2. WYZNACZ CELE

Jedną z ważnych cech zmiany, aby stać się najlepszym sobą, jest rozważenie swoich życiowych aspiracji poprzez wyznaczanie celów. Wyobraź sobie swoje idealne przyszłe ja i zacznij planować swoje cele zgodnie z tym marzeniem.
 Według Johna Norcrossa, który jest badaczem, który od wielu lat bada cele i zmiany, i definiuje cel jako „mentalną reprezentację pożądanego rezultatu, do którego dana osoba jest zobowiązana”.
 Oznacza to po prostu, że aby stać się najlepszym ja, będziesz musiał:
1)   mieć w głowie obraz tego, jak będzie wyglądać Twoje idealne ja.
2)   określ, co musisz zrobić, aby się tam dostać i
3)   zrozumieć, jak pozostać zaangażowanym.
Opracowaliśmy listę 12 pomysłów, które należy wziąć pod uwagę, myśląc o celach, ułożyliśmy je również w łatwej do zrozumienia kolejności, dzięki czemu możesz zacząć od właściwych kroków, aby osiągnąć swoje cele.
 
1)   Zidentyfikuj, jak chcesz wyglądać, być, mieć, robić w przyszłości, itp. Zrób sobie obraz w umyśle - Jak będą wyglądały twoje relacje? Jaką masz osobowość? Jak jesteś ubrany? Gdzie mieszkasz? Jaką masz pracę? — Oczywiście, jeśli jesteś szczęśliwy w niektórych aspektach życia, łatwiej jest skupić się na swoim celu. Ale najpierw zobacz zdjęcie lub historię, w której chcesz żyć. 
2)   Ustal konkretne cele, jeśli nasze cele nie są konkretne lub szczegółowe, możemy łatwo stracić zaangażowanie i skierować się na złą ścieżkę. Tak więc na ścieżce do stania się lepszym sobą – zamiast mówić „chcę być lepszą osobą” – znajdź bardziej konkretny sposób na wprawienie w ruch tego ideału, na przykład bądź miły dla współpracownika, z którym masz trudności. Postrzegaj swoje cele jako odrębne.
3)   Podziel wszystkie etapy celu głównego na mniejsze, łatwiejsze do opanowania cele. Różni się to od innych małych konkurencyjnych celów. Różnica między celem, który jest krokiem w kierunku celu głównego, a celem rywalizującym, polega na tym, że będziesz rywalizować. Trudno określić, jak wpisuje się to w główny cel.
4)   Skoncentruj się na swoim głównym celu - weź swój główny cel i nie pozwól, aby inne, mniejsze cele stanęły na drodze do osiągnięcia tego, czego chcesz dla własnego rozwoju.
5)   Skoncentruj się na mniejszej liczbie celów. W tym przypadku mniej znaczy więcej. Często w dążeniu do samodoskonalenia możemy stać się niespokojni lub zasmuceni tym, jak postrzegamy nasze sukcesy i porażki. Zachowaj spokój, nie tworząc zbyt wiele do zrobienia i prostego myślenia.
6)   Nie bierz udziału w celach, które nie mają sensu. Wydaje się to oczywiste, ale czasem trudno to rozpoznać. Być może cel nie ma sensu, jeśli chodzi o zasoby, które są w to zaangażowane – jak powiedzenie, że chcesz uzyskać wewnętrzny spokój, podróżując mieszkając w tybetańskiej świątyni – o to może być trochę za dużo, by prosić. Ale możesz zacząć od przeczytania książki i zobaczyć, czy naprawdę chcesz iść!
7)   Pomyśl, jak ważne jest dla Ciebie osiągnięcie tych celów.
a)   Kiedy dążymy do celów z naszych własnych powodów, mamy większą motywację do ich osiągnięcia, ponieważ znaczą one dla nas coś na głębszym poziomie niż coś powierzchownego i opartego na tym, czego możemy myśleć, że społeczeństwo na nas wpływa.
b)   Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego robimy to, co robimy i wiedzieć, że to, w co decydujemy się zmienić, należy rozumieć jako coś, czego wewnętrznie pragniemy.
8)   Strzeż się fałszywej nadziei w wyborze celu. Na przykład nie oczekuj, że staniesz się zdrowszy po ćwiczeniach i oczekuj, że staniesz się szczęśliwszą osobą. Cele powinny mieć sens. Pomyśl sobie: gdyby ktoś inny powiedział mi o moim celu, czy pomyślałbym, że odniesie sukces, czy nie. Jeśli tak nie sądzisz, być może będziesz musiał dokonać ponownej oceny.
Po rozważeniu tych 8 praktycznych kroków, które poprowadzą Cię na drodze do osiągnięcia swoich celów, chcielibyśmy polecić kolejne 7 koncepcji Ayn Rand do rozważenia przy osiąganiu celów.
1)   racjonalność: poważne traktowanie rzeczywistości i rozumu;
2)   niezależność: przyjęcie odpowiedzialności za kierowanie się własnym osądem i zarabianie na własne życie;
3)   uczciwość: odmowa fałszywej rzeczywistości (zob. Locke i Woiceshyn, 1996);
4)   uczciwość: działanie zgodnie ze swoimi racjonalnymi przekonaniami;
5)   produktywność: wytwarzanie wartości materialnych, których wymaga przetrwanie;
6)   sprawiedliwość: osądzanie innych ludzi zgodnie z faktami; oraz
7)   duma: poszukiwanie własnej doskonałości moralnej.
Na koniec, podczas gdy omawialiśmy, jak osiągnąć cele w tym filmie, powinniśmy również poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, co stoi na przeszkodzie nam w osiągnięciu naszych celów od Edwina A. Locke'a w jego eseju Ustalanie celów dla życia i szczęścia, z których są 3 .
1)   „Najbardziej podstawowym powodem jest irracjonalizm; to w charakterystyczny sposób polega na przedkładaniu swoich życzeń ponad rzeczywistość”
2)   niechęć do wysiłku umysłowego (i fizycznego) – ... . Pomyślne życie wymaga intensywnego myślenia, a następnie działania, a wiele osób nie chce zawracać sobie głowy. 
3)   lęk przed zmianą, lęk przed powiedzeniem prawdy, lęk przed pomyleniem się, lęk przed byciem innym, lęk przed myśleniem za siebie, lęk przed porażką, lęk przed podświadomością i poznaniem własnych motywów, lęk przed rozczarowaniem, lęk przed dezaprobatą, lęk przed zranieniem, strachem przed byciem bezbronnym, strachem przed nowym i obawą przed obroną własnych wartości. Mówi się, że ludzie żyją albo dążąc do wartości, albo unikając straty.
Możesz wyznaczać sobie cele w dowolnej dziedzinie swojego życia. Wszystko jest możliwe, w końcu mówisz o swoim życiu. Na przykład Twoim celem może być zaoszczędzenie pieniędzy na zakup domu lub samochodu. Możesz dążyć do utraty wagi i osiągnięcia lepszej kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia. Albo twój cel może obejmować odejście z pracy i zrobienie nowego dużego kroku w nowej karierze.
Pamiętaj, że jesteś głównym bohaterem swojego życia. A wyznaczając cele, pociągasz do odpowiedzialności za działania, które musisz podjąć, aby stać się najlepszym z siebie.
 
Oto kilka cytatów, które znaleźliśmy na temat celów, które naszym zdaniem mogą Cię zainspirować:
 „Nigdy nie jesteś za stary, aby wyznaczać sobie nowy cel lub śnić nowy sen”. - CS Lewis
"Zawsze wydaje się to niemożliwe dopóki tego nie zrobimy." - Nelson Mandela
To koniec trzeciego filmu o tym, jak wyznaczać cele. W trzecim filmie będziemy omawiać charyzmę.
 
Linki do źródeł znajdują się: tutaj i tutaj .
 
3. CHARYZMA
W tym filmie będziemy omawiać ideę charyzmy i jej związek z własnym rozwojem.
Charyzma jest zdefiniowana przez słownik Merriem Webster jako:
osobista magia przywództwa wzbudzająca szczególną lojalność lub entuzjazm dla osoby publicznej (takiej jak przywódca polityczny), szczególny urok magnetyczny lub atrakcyjność.
 
Sposób, w jaki odnosisz się do innych, jest bardzo ważny, aby stać się najlepszym sobą. Powinieneś aspirować do bycia kochankiem, a nie wojownikiem. Aby zbudować osobowość silną z charyzmą, może to pomóc ci wpłynąć na innych i stać się lepszym przywódcą.
Jak mówi Max Weber: Charyzma jest darem z góry, w którym lider wie od wewnątrz, co robić.
Oto lista 6 wskazówek, jak stać się bardziej charyzmatyczną osobą:
1)   Nie bój się wyrażać siebie. Każdy z nas ma jakąś część nas, o której wiemy, że jest dobra i chcemy wyrazić więcej. Nie bój się tego zrobić. Jeśli niektórzy ludzie uznają to za problematyczne, może to powiedzieć o nich więcej niż o tobie.
2)   Naucz się budować dobrą samoocenę i pewność siebie. Jeśli masz z tym problem, możesz poświęcić trochę czasu na spisanie wszystkich powodów, dla których siebie szanujesz i kochasz. Dobrze jest też znać swoje wady, ponieważ pewność siebie nie arogancja, to prawdziwe i uczciwe zrozumienie tego, kim jesteśmy i jak zasługujemy na to, by być z sobą szczęśliwymi.
3)   Rozwijaj dobre umiejętności komunikacyjne. Ludzie, którzy dobrze wyrażają siebie i swoje pomysły, w naturalny sposób mogą wpływać na innych. Jeśli potrafisz się dobrze komunikować, ludzie będą szanować to, co mówisz, i łatwiej pracować z tobą w kierunku wewnętrznych i zewnętrznych celów, które wyznaczasz sobie i ludziom, którzy cię otaczają.
4)   Dowiedz się, jak budować zaufanie u innych ludzi. Znajdź powody, aby podnieść innych, kiedy tego potrzebują, lub znajdź chwile, w których inni mogą się uczyć, kiedy tylko możesz. Osoby charyzmatyczne mają tendencję nie tylko do tego, by inni ich lubili, ale także do tego, by inni ludzie bardziej lubili siebie. 
5)   Używanie pozytywnej mowy ciała. Obserwuj, jak się zachowujesz, gdy jesteś w pobliżu ludzi. Utrzymuj dobry kontakt wzrokowy, utrzymuj otwartą i wyprostowaną postawę, nie garb się ani nie krzyżuj ramion. Uśmiechnij się i pokaż innym, że jesteś zainteresowany tym, co mają do powiedzenia. Sposób, w jaki używasz mowy ciała, jest ważny dla tego, jak bardzo ludzie ci ufają i szanują cię, jeśli twoja mowa ciała jest negatywna, ludzie mogą to uznać za brak szacunku lub brak zainteresowania, co jest przeciwieństwem tego, czego chcesz. Jeśli masz problem ze zrozumieniem, jak mogą wyglądać charyzmatyczni ludzie, pomyśl o kimś, kogo znasz, kto jest charyzmatyczny i uczysz się z jego pozytywnego zachowania.
6)   Nie bierz siebie ani życia zbyt poważnie. Dobrzy liderzy i charyzmatyczni ludzie prawie nigdy nie postrzegają problemu jako nie do rozwiązania lub jako zbyt trudnego do rozwiązania. Kiedy charyzmatyczni ludzie popełniają błąd, uczą się na tym, akceptują, a nawet żartują. To pokazuje zaufanie. Kiedy charyzmatyczni ludzie napotykają problem, mają pozytywne nastawienie i widzą szerszy obraz, a nie tylko problem.
Generowanie współczucia i empatii poprzez budowanie lepszego siebie i stawanie się szanowanym liderem to typy cech osobowości, które definiują charyzmę. Nie każdy musi być liderem, ale umiejętności przywódcze mają fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celów życiowych i przełomowej transformacji w swoje najlepsze ja.
Zacznij od małych. Zdziwisz się, jakie to proste.
To koniec filmu 4 na temat Charisma, w następnym filmie omówimy, jak lepiej kontrolować nasze umysły.
 
4. KONTROLA UMYSŁU
Wreszcie istnieje kilka sposobów myślenia o różnych sposobach myślenia.
Na przykład,
https://www.wikihow.com/Think
1)   ćwicz myślenie zarówno konceptualne, jak i intuicyjne.
a)   Myślenie koncepcyjne to racjonalne składanie abstrakcyjnych pomysłów, aby można było zrozumieć więcej.
b)   myślenie intuicyjne to myślenie od wewnątrz. To jest to przeczucie, które wszyscy znamy.
i)           wiedz, kiedy myślisz konceptualnie i intuicyjnie, i być może zadaj sobie pytanie, dlaczego.
2)   Zadaj sobie pytanie, w jakim stylu myślisz:
a)   Syntetycznie?
b)   idealnie
C)    pragmatycznie?
D)   analitycznie?
mi)   czy realistycznie?
F)     lub w kombinacji tych sposobów?
i)           ważne będzie, aby określić, w jaki sposób i kiedy myślisz.
3)   Nie myśl tylko w kategoriach binarnych. Pomyśl o więcej niż tylko dwóch możliwych wynikach. To świetny sposób na ćwiczenie kreatywnego myślenia i osiągania celów.
4)   Ćwicz swoje umiejętności krytycznego myślenia - oznacza to nieprzyjmowanie założeń, nieprzyjmowanie informacji za pewnik i naukę samodzielnego analizowania rzeczy.
a)   Ważne jest również, aby zakwestionować to, co myślisz, że wiesz i skąd te informacje pochodzą. To, co myślimy, może opierać się na kulturze, rodzinie, tożsamości narodowej, przyjaciołach, edukacji i nie tylko, ale wszystko to może i powinno być analizowane pod kątem ich zdolności do pokazania nam, co jest prawdziwe.
5)   Możemy pomyśleć o języku i rodzaju zadawanych pytań. Pomyśl na przykład, jak często zadajesz pytania kto, co, kiedy, gdzie, jak i dlaczego? Dociekliwość jest bardzo ważna. Kiedy znajdujesz nową informację lub gdy masz nowy cel, czy zadajesz sobie te pytania? Jeśli nie, to jest to dobra praktyka i nawyk.
6)   uczyń nowych rzeczy nawykiem. To sprawi, że twój mózg będzie bardziej elastyczny, to znaczy będzie w stanie zmieniać myśli i ćwiczyć myślenie. Pomoże Ci również dowiedzieć się o tym, czego chcesz się nauczyć i zdobyć więcej wiedzy o świecie.
7)   Wreszcie, naucz się mieć spokój i świadomość w myślach, kiedy jesteś zdezorientowany, kiedy jesteś szczęśliwy, kiedy towarzysko, kiedy jesteś smutny lub kiedy uczysz. Wiedza o tym, dlaczego myślisz, że myśli, które masz w połączeniu z kombinacją tego, kto, co, kiedy, gdzie, jak i dlaczego wcześniej, pozwoli ci na wewnętrzny dialog i nowe osobiste połączenie z samym sobą, które pomoże ci efektywniej zarządzaj swoimi myślami.
 
 
Nie pozwól swoim myślom wpaść w szał i kontroluj siebie. Zostań panem swojego umysłu. Kiedy zmieniasz swoje myśli, zmieniasz także swoje uczucia, eliminując czynniki wyzwalające te uczucia. Kiedy jesteś panem swojego umysłu, również stajesz się spokojny.
5. POZYTYWNA ROZMOWA

Mówienie do siebie to twój wewnętrzny dialog. Jest pod wpływem twojej podświadomości i ujawnia twoje myśli, przekonania, pytania i pomysły. Mówienie do siebie może być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Może być zachęcający i przygnębiający.
Twój umysł jest najpotężniejszym narzędziem do tworzenia dobra w twoim życiu. Ale jeśli nie jest używany prawidłowo, może być również najbardziej destrukcyjną siłą w twoim życiu. Aby kontrolować swoje życie, musisz kontrolować swoje myśli, aby zarządzać sposobem, w jaki żyjesz.
Twój umysł i twoje myśli wpływają na twoją percepcję i interpretację rzeczywistości. Przeciętny człowiek myśli około 70 tysięcy myśli dziennie. A to dużo, zwłaszcza jeśli są nieproduktywne, samoobraźliwe lub po prostu ogólne marnowanie czasu i energii.
Oto kilka przydatnych wskazówek, jak myśleć o tym, jak myślisz:
1)   Jak pozwalasz sobie na bezproduktywność? Czy usprawiedliwiasz się? Czy masz tendencję do obwiniania innych? Odkładasz plany na inny czas? Czy nie wierzysz w siebie, aby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć?
a)   Aby być produktywnym, możemy myśleć o zwiększeniu naszej produktywności poprzez zrozumienie sposobów, w jakie myślimy.
i)           Zacznij porządkować swoje myśli. Może to być zrozumienie wzorców, w które wpadasz. Na przykład, gdy dzieje się coś złego, jak reagujesz. Kiedy coś idzie dobrze, jak zareagować. Zrozumienie, w jaki sposób reagujemy na to, co się z nami dzieje, jest ważne. Kiedy już zorganizujesz swoje myśli, możesz łatwiej myśleć o rozwiązaniach, informacjach i emocjach, które towarzyszą Twojemu rozwojowi.
ii)           Skoncentruj się na tym, co chcesz osiągnąć. Przyjrzyj się realiom swojej sytuacji i zobacz, jak to wszystko wpływa na to, jak osiągniesz swój cel.
iii)           Naucz się dbać o siebie. Jeśli masz zły dzień lub nie udało Ci się zrobić czegoś, co chciałeś, być może zamiast głęboko zastanawiać się nad przyczynami, czasami dobrze jest nauczyć się, jak odpuścić. Ponieważ chociaż powinniśmy rozumieć sposób, w jaki myślimy, nie powinniśmy też obciążać się nadmiernym myśleniem, może to przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.
iv)           Nie nadużywaj siebie. Czasami możemy powiedzieć, że zasługujemy na słabe wyniki, ponieważ nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Albo mówimy sobie, że jesteśmy w określony sposób i tak będzie zawsze. Zamiast mówić sobie, zastanów się, jak wszyscy czasami radzimy sobie z tymi samymi problemami i ogólnie, jeśli pozostaniemy skupieni, racjonalni i zadbamy o siebie, możemy stworzyć taki rodzaj życia, jakiego pragniemy.
Pozytywne myślenie i optymizm mogą być skutecznymi narzędziami radzenia sobie ze stresem. Rzeczywiście, bardziej pozytywne nastawienie do życia może przynieść pewne korzyści zdrowotne. Pozytywne myślenie i optymizm mogą być skutecznymi narzędziami radzenia sobie ze stresem. Rzeczywiście, bardziej pozytywne nastawienie do życia może przynieść pewne korzyści zdrowotne
6. ZARZĄDZANIE CZASEM
 
Zarządzanie czasem jest niezbędne do realistycznego stworzenia świata, w którym możesz żyć jak najlepsze ja. Zasadniczo stwierdzamy, że istnieją trzy czynniki dobrego zarządzania czasem.
1)   czas, który możemy kontrolować – na przykład, w jaki sposób układamy swój harmonogram, na co się zgadzamy, a czego nie. czas, który kontrolujemy, można podzielić na to, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas, jak dbamy o siebie i jak odpoczywamy.
2)   czas, w którym pracujemy z innymi i wpływami zewnętrznymi. - może to być zobowiązanie wobec innych w ich harmonogramach pracy lub w zobowiązaniach kulturalnych, takich jak wakacje i uroczystości, lub gdy decydujemy się zagospodarować swój czas dla kogoś lub czegoś innego
3)   kiedy czas zmienia się nieoczekiwanie - dzieje się coś zaskakującego, być może zdarzy się nieprzewidziany wypadek, który zmienia sposób, w jaki zarządzasz swoimi sprawami, może to być na poziomie osobistym lub na większym. Chociaż wszyscy mamy nadzieję, że tak się nie stanie, ważne jest, aby pomyśleć o tym, jak najlepiej zarządzać czasem w najgorszym scenariuszu. Planuj najlepiej, oczekuj, że najgorsze to stare powiedzenie, o którym możemy tu pomyśleć.
wreszcie, pewne praktyczne rzeczy, z którymi możemy się zapoznać w zarządzaniu czasem, to:
-         za pomocą listy rzeczy do zrobienia,
-         za pomocą kalendarza
-         układanie porannej lub wieczornej rutyny
-         z niecierpliwością czekamy na zajęcia rekreacyjne
-         planowanie z innymi
-         nauka trzymania się planów
-         a także dając czas na spontaniczne działania – dobre zarządzanie czasem nie zawsze jest ustalonym harmonogramem, ale także sposobem na życie, który jest zrównoważony.
-         Równowaga i trzymanie się naszych obowiązków wobec siebie to dwa główne czynniki w zarządzaniu naszym czasem, aby stać się naszym najlepszym ja
To koniec serii filmów o przełomowej transformacji i zostaniu najlepszym siebie.
 
 


