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Hej!

W okresie jesienno-zimowym wiele osób odczuwa spadek formy,
motywacji, apatię i związane z tym inne dolegliwości
psychofizyczne. 

Masz do tego święte prawo i nie musisz czuć wyrzutów sumienia,
że nie chce Ci się ruszyć z kanapy. Zebraliśmy jednak dla Ciebie
kilka wskazówek, które pomogą Ci maksymalnie kreatywnie umilić
czas do wiosny. A co najważniejsze - wymagają minimalnego
zaangażowania! ;)

Pamiętaj jednak, że jeśli stan złego samopoczucia utrzymuje się u
Ciebie od dłuższego czasu i towarzyszą mu inne niepokojące
objawy - warto rozważyć terapię ze specjalistą!

Możesz też skorzystać z telefonicznej Linii Wsparcia pod numerem
800 70 2222.

Dbaj o siebie!

Zespół Career Academy



Jak się czuję?
Czego teraz najbardziej potrzebuję? 
Co może sprawić, że poczuję się lepiej, bezpieczniej, pewniej, bardziej
komfortowo?

Znajdź chwilę, żeby porozmawiać ze sobą i zadaj sobie w głowie pytania:

Nie zastanawiaj się zbytnio, czy Twoje odpowiedzi są gotowe do
zrealizowania w trybie natychmiastowym. Nawet najbardziej odległe
marzenia pomogą Ci podjąć działania, które sukcesywnie będą Cię do
nich przybliżać i dawać Ci energię.

Nie staraj się siebie oceniać, karcić w myślach, bądź ze sobą szczery/a.

Jesienno-zimowy okres to czas, w którym zwalniamy tempo, ale też okres
podsumowań i refleksji. Dlaczego nie wykorzystać go, by zacząć powoli,
bez presji wdrażać w życie plany, które odkładasz od dawna?

Pogadaj ze sobą



Ok, pora ogarnąć chaos myśli, które powstał w wyniku pierwszego
ćwiczenia ;)

Stwórz swój harmonogram działania na kolejne miesiące! Wykorzystaj do
tego kartkę, notes lub jedno z dostępnych narzędzi online do planowania
zadań lub tworzenia mapy myśli.

Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować swoje postępy i (nie oszukujmy
się ;) na bieżąco modyfikować plan. 

No i nic tak nie relaksuje, jak wykreślanie zrealizowanych zadań z listy! 

Zrób wyraźny podział na życie prywatne i zawodowe. Zacznij od
wypisania głównego celu, który chcesz zrealizować w perspektywie
następnych miesięcy. 

Nie musisz ograniczać się do jednego celu, może być ich więcej, mogą
być naprawdę szalone lub zupełnie przyziemne.

A dalej patrz punkt 3 -->

Zrób plan działania

You can

do it!



Teraz podziel wielki plan na drobne zadania, które krok po kroku będą
przybliżać Cię do jego realizacji. Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę 
i nie staraj się zmuszać do wykonywania czynności, które przychodzą Ci 
z trudem, a na samą myśl o nich masz ochotę zakopać się pod kołdrą.
Tylko się zniechęcisz, a w konsekwencji oddalisz od realizacji celu, a może
nawet zupełnie go zawiesisz.

Rozpisz sobie po kolei, co musisz zrobić, żeby za kilka miesięcy pojechać
na wymarzone wakacje, zdobyć nową pracę, zrobić w końcu szpagat czy
skomponować swój pierwszy utwór. Zacznij od najprostszych rzeczy,
przygotuj swoje otoczenie, przygotuj siebie do tej zmiany.

Jeśli chcesz pojechać na wakacje, a na przeszkodzie stoją fundusze,
zastanów się, jak długo musisz odkładać, co możesz zrobić, żeby odkładać
więcej, z czego możesz zrezygnować, jak możesz wykorzystać swoje
dodatkowe umiejętności, żeby podreperować wakacyjny budżet.

Jeżeli planujesz zmienić pracę, zacznij od zrobienia dobrego researchu,
uzupełnij kompetencje, stwórz dobre CV, przygotuj się do rozmowy.

Stawiaj małe kroczki



Staraj się każdego dnia robić przynajmniej jedno małe zadanie z listy
małych kroczków - każdego dnia odnosić swój mały sukces. A jeśli nie
każdego dnia, to zarezerwuj na tą aktywność czas w określone dni 
i godziny tak, by ich wykonywanie wiązało się z pewną regularnością 
i powoli wchodziło Ci w nawyk.

Może to być sprawdzenie ofert pracy, przeczytanie artykułu branżowego,
zrobienie kilku ćwiczeń, napisanie akapitu pracy czy wyjście na spacer
na czas jednego odcinka serialu. Zawsze, gdy uda Ci się to zrobić, wracaj
do swojej listy i wykreślaj zadanie. 

Dobry tip - dokumentuj swoje małe sukcesy, zrób zdjęcie, napisz notatkę,
jak się czułeś/aś, a może nawet wrzuć relację na insta.

Pochwal się innym albo zostaw to dla siebie, jak czujesz. Wtedy za każdym
razem, gdy stracisz nadzieję w sens swoich działań, zawsze będziesz
mógł/ogła wrócić do swoich wspomnień i przypomnieć sobie, jak
pozytywne towarzyszyły temu emocje.

Doceniaj swoje sukcesy



ekspozycja na światło lub suplementacja wit. D,
ćwiczenia fizyczne (niestety ;)),
dobra dieta,
słuchanie muzyki, 
masaż, 
medytacja, 
aromaterapia (np. cynamon, cytrusy), 
napary lub inhalacje ziołowe (np. z dziurawca),
kontakt z ludźmi!

Czas na nagrodę? Nie do końca o to chodzi ;) Nagradzanie się po
zrealizowaniu jakiegoś zadania oznaczałoby, że wykonywałeś/aś je pod
przymusem. 

Tymczasem już sam postęp w kierunku realizacji TEGO głównego celu /
marzenia powinien być dla Ciebie satysfakcjonujący.

Dbanie o siebie w okresie jesienno-zimowego spadku formy jest wręcz
obowiązkiem! To Twoje kolejne zadanie - możesz je wpisać na listę ;)
Jeśli chcesz poczuć się lepiej w długie zimowe wieczory, koniecznie zadbaj
o utrzymanie odpowiedniego poziomu serotoniny, czyli hormonu
szczęścia. Oto kilka sposobów,. jak możesz to zrobić:

I choć ten ostatni punkt jest ostatnio mocno ograniczony, alternatywy są
na wyciągnięcie ręki.

Zadbaj o ciało i duszę



Wiadome okoliczności spowodowały, że spotkania towarzyskie są
utrudnione, ale jednocześnie przyczyniły się do spopularyzowania różnego
typu wydarzeń online. Dzięki temu zyskaliśmy właściwie nieograniczony
dostęp do wiedzy i rozrywki, która wcześniej była zarezerwowana dla
wąskich grup.

Bez konieczności wychodzenia z domu (ba! spod kołdry! :)) możesz
obejrzeć koncert ulubionego zespołu, podnieść kwalifikacje zawodowe,
czy wziąć udział w konferencji naukowej lub sesji medytacji.

Poświęć chwilę na zapoznanie się z interesującymi wydarzeniami online w
sieci, wybierz coś dla siebie i stwórz program swój alternatywny “program
telewizyjny”.

Skoro i tak większość czasu spędzamy teraz przed monitorami i
odbiornikami, dlaczego nie zrobić z tego pożytku i spędzić ten czas
produktywnie.

Ponadto udział w webinarach i szkoleniach na żywo w sieci daje Ci
możliwość interakcji z innymi osobami, które są zainteresowane
podobnymi tematami. Może to początek ciekawych wartościowych
przyjaźni? :)

Szukaj kreatywnej rozrywki

Pssst, pamiętaj, że na Career Academy znajdziesz wiele
wartościowych szkoleń online, dzięki którym osiągniesz cele
prywatne i zawodowe! 
Sprawdź >> www.CareerAcademy.pl
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Otwórz się na innych potrzebujących! Zima to szczególnie ciężki
czas dla bezdomnych zwierzaków, a także samotnych, chorych i
starszych osób. 

W mediach społecznościowych znajdziesz mnóstwo inicjatyw i grup
wsparcia, którym możesz zaoferować swoją pomoc. Zwłaszcza czas
przed samymi świętami jest dla nich wyjątkowo intensywny. Nie
musisz nawet wychodzić z domu, żeby okazać swoje wsparcie. 

Może masz w domu niepotrzebne rzeczy, które mogą się komuś się
przydać. 

Uszczęśliwisz kogoś, przy okazji robiąc świąteczne porządki. 

Zapytaj, jak możesz pomóc! Dobro  wraca w postaci lepszego
samopoczucia - szybko się o tym przekonasz.

Pomagaj



Na pewno wiesz, że najwięcej przyjemności sprawiają prezenty, które
powstały z myślą o obdarowywanym. Najlepiej takie stworzone
własnoręcznie.

Postaraj się, by włożyć w podarunki dla najbliższych trochę więcej od
siebie. Nie przejmuj się, jeśli nie posiadasz umiejętności perfekcyjnego
namalowania pejzażu czy wydziergania swetra z reniferem ;) 

Prezent nie musi być idealny, wtedy nabiera charakteru!

Wciąż upierasz się, że masz dwie lewe ręce do tworzenia materialnych
rzeczy? Ok, to co powiesz na dołączenie do prezentu własnoręcznie
napisanej kartki z życzeniami, wspomnieniami, listu miłosnego, wyznania.
Poświęć kilka chwil, by przelać na papier wszystko to, czego zwykle nie
umiesz wyrazić słowami.

Pomyśl tylko, jak Ciebie ucieszyłaby świadomość, że ktoś ciepło o Tobie
myślał, przywołując najmilsze spędzone razem chwile.

Spraw radość bliskim



Każdy czas jest dobry,
by podjąć działania

zbliżające Cię do celu.

 Zacznij... we własnym tempie!
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