
Sposoby na relaks

 SEN -zawsze, jeśli tylko możesz zacznij od wyspania się. Będziesz mieć siłę na walkę z

dalszymi przeciwnościami losu

 DOBRE JEDZENIE -  no mi po prostu poprawia humor. Zwłaszcza, jeśli jest słodkie i

czekoladowe

 PRYSZNIC LUB KĄPIEL - ciepła woda rozluźnia mięśnie i pomaga się zrelaksować

 ŚPIEWAJ - jeśli tylko lubisz. Nie przejmuj się, jeśli fałszujesz. W końcu to o siebie masz

zadbać, nie o innych, prawda?

 UBIERZ SIĘ - dokładnie tak, jak masz ochotę. Nie jak wypada.

 CZYTAJ - kiedy czytasz, umysł zapomina o dniu codziennym. Miło się czasem odciąż

od problemów, prawda?

 UGOTUJ/UPIECZ COŚ - smaki i zapachy pobudzają nasze zmysły. Może warto

spróbować odtworzyć drożdżówki, które szykowało się z babcią, kiedy wszystko było

prostsze?

 SPACERUJ - nasz mózg, aby dobrze funkcjonować potrzebuje czasem się

przewietrzyć. Jak nie masz ochoty na spacer, może chociaz posiedzisz przy otwartym

oknie i pogapisz się w przestrzeń?

 ZNISZCZ COŚ -  przestań się kontrolować, pozwól sobie być wolnym. 

 RUSZAJ SIĘ - nie ważne, czy pójdziesz na basen, czy na rower, czy tylko na siłkę.

Podczas ćwiczeń nasz mózg wydziela endorfiny, a dzięki temu my czujemy się

szczęśliwsi.

 PUDEŁKO NICOŚCI - czasami dobrze jest po prostu nic nie robić. No może tylko gapić

sie w ścianę i pozwalać, żeby czas przeciekał przez palce.

 KOLORUJ/MALUJ - nie bój się wrócić do czasów dzieciństwa i sięgnąć po kredki czy

farby. Nie musi być ładnie, w końcu nie będziesz wystawiać swoich prac w galerii.

Wystarczy, że będzie po twojemu

 NAPISZ LIST - napisz do siebie list. Opisz w nim, co spotkało cię fajnego, z czego

możesz być dumny. Jak masz ochotę, porozczulaj się nad sobą. Czasem, jest nam

łatwiej, gdy spiszemy co nas boli.

 POROZMAWIAJ Z KIMŚ - czasem spojrzenie na siebie z innej perspektywy może

przynieść zaskakujące rezultaty.

 BĄDŹ PRZYJACIELEM -zastanów się, jak bys poptraktował/a swojego najlepszego

przyjaciela. A potem dokładnie to samo zrób dla siebie
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