
 
Codziennie spisuję wydatki.
Chodzę do pracy na piechotę.
Jeżdżę do pracy rowerem.
Piję 2 litry wody (8 szklanek).
Zabieram własne śniadanie/obiad do pracy.
Na zakupy zabieram torbę ekologiczną.
Uśmiecham się do 3 osób mijanych na ulicy/w
sklepie/pracy.
Jestem wolna od słodyczy od niedzieli do piątku.
(Oszukuję tylko w soboty - planowane oszukanie!)
Codziennie zapisuję 1 rzecz, za którą jestem wdzięczna.
Wieczorem stosuję zasadę 2 minut by szybko "ogarnąć"
pokój przed pójściem spać.
Przez 15 minut nie robić nic - tylko siedzieć w ulubionym
fotelu z filiżanką kawy/herbaty.
Pół godziny przed snem ustawiam budzik i odkładam
telefon by się wyciszyć.
Codziennie przeglądam plan posiłków na kolejny dzień.
Wieczorem przygotowuję posiłek do pracy.
Do każdego posiłku dodaję przynajmniej 1 warzywo.
Rezygnuję ze słodzenia kawy-herbaty / słodzę1 łyżeczkę
mniej/ udawaję, że slodzę - robię gest pustą łyżeczką
Codziennie wieczorem oczyszczam blaty stołów/biurka ze
zbędnych przedmiotów.
Zmywam od razu: 1 talerz/ 1łyżkę/ 1kubek.
Witam i żegnam się z domownikami od razu przy
wejściu/wyjściu z domu.
Idąc do sklepu rezygnuję z windy - korzystam ze
schodów.
Rezygnuję z jeżdżenia windą, kiedy wychodzę z domu -
korzystam wyłącznie ze schodów (w dół na nogach).
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W połowie pracy siedzącej wykonuję 5-minutowy zestaw
ćwiczeń "przy biurku".
Codziennie rano zrobię cykl "powitanie słońca" w jodze.
Przed wejściem do sklepu upewniam się, że mam listę
zakupów/a jeśli nie przygotuję ją na szybko w telefonie
(polecam mieć awaryjną listę zrobioną na spokojnie w domu
i tylko trzymaną w telefonie na wypadek takiej awarii).
Życzę każdej osobie "miłego dnia".
Codziennie zakładam buty sportowe i spaceruję przez 10
minut.
Kiedy z kimś rozmawiam skupiam się wyłącznie na tej
osobie - telefon mam schowany i niedostępny.
Kiedy pracuję telefon mam odwrócony do góry ekranem
(tak by nie widzieć czy ktoś dzwoni) albo schowany w
torebce.
Przechodząc z jednego pokoju do drugiego zabieram ze sobą
jedną rzecz, którą mogę odnieść na właściwe miejsce.
Wyznaczam sobie 10-15 minut czasu, kiedy jestem z dziećmi
i wyłącznie z nimi.
W drodze do pracy powtarzam 2 nauczone słówka z języka
obcego.
Uczę się 1 słowa z encyklopedii/słownika wyrazów obcych
na chybił trafił.
Przed snem czytam przez 15-30 minut.
Słucham podcastów w trakcie spacerów - drogi do pracy -
powrotu z pracy.
Po powrocie do domu od razu wypakowuję torebkę -
sprzątam śmieci, wyjmuję rzeczy zbędne - szykuję torebkę
na kolejne "wyjście".
Jeśli mam straszną ochotę na coś słodkiego piekę to sama (i
nie dodaję cukru) albo jem suszone owoce.
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