
RANNÍ START

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

Podporující otázky na ráno

Za co jsem v tuto chvíli vděčný? Co díky tomu
cítím?
Co mne dělá v tuto chvíli šťastným? Z čeho se
teď mohu radovat? Jaký pocit to ve mně
vyvolává?
Co mám v tuto chvíli nejraději? V tom pocitu
chvíli zůstaň.

ZMĚNA SMĚRU POZORNOSTI

Formujeme své zaměření u problémů

Co je na této situaci skvělé?
Co potřebuje být jinak?
Co jsem ochoten pro to udělat?
Co už nejsem ochoten udělat?
Jak si celý proces zpříjemním?
Odměním se za to, že jsem na cestě a za každý
dílčí úspěch.

VEČERNÍ ZASTAVENÍ

Podporující otázky na večer

Co jsem se dnes naučil? Byly to dary nebo
výzvy?
Jak mohu tyto zkušenosti využít v budoucnu?
Co jsem dnes dal a dostal? Dávání a přijímání je
přirozená součást života. 
Poděkuj za prožitý den, kdy jsi mohl...? 

KDYBYCH OPRAVDU CHTĚL

Teď se prosím chviličku zastav

Z čeho by ses radoval, kdybys opravdu chtěl?
Za co bys byl opravdu vděčný, kdybys chtěl?
Co je na tom, co právě prožíváš, skvělého?

ŠŤASTNÝ DEN
Jaký den chceš mít?
ZMĚNA JE MOŽNÁ

VAŠE HLAVA, KLÍČ K VAŠEMU ŠTĚSTÍ
LUDMILA LEINWEBEROVÁ
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