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În cea mai mare parte a vieții suntem preocupați de a face, a
termina ce e de făcut, a trece rapid de la un lucru la altul sau de
a încerca să facem mai multe lucruri în același timp. Nu uita că
indiferent cât de multe responsabilități ai avea, trebuie să ai mai
întâi grijă de tine ca să poți avea grijă de cei din jur.

 

Integrând în viața ta câteva obiceiuri simple, vei observa că
timpul alocat propriei persoane este întotdeauna o investiție cu
beneficii pe termen lung, atât asupra minții, cât și a trupului și a
sufletului. 
 

Am pregătit pentru tine 9 pași pentru o viață echilibrată, ce te vor
ajuta să ajungi la versiunea ta armonioasă. Te invităm să parcurgi
acest material, să te inspiri, să experimentezi și să alegi ceea ce ți
se potrivește.

Astăzi este o nouă zi! 
Astăzi este ziua în care poți începe să-ți creezi o nouă viață,

care să te împlinească și să te facă fericit.

 “Nu am timp” a devenit cea mai comună scuză a zilelor noastre.

Trăim în epoca vitezei și pare că timpul se scurge mai repede și
nu reușim să facem tot ce ne propunem într-o zi. Totuși, te-ai
gândit vreodată cât de mult timp pierzi pe rețelele sociale sau
cu alte activități pe care le-ai putea gestiona mai eficient? 

Ziua are 24 de ore pentru toată lumea, important este cum le
valorificăm.

Time for myself

Enjoy!



R E C U N O Ș T I N Ț A

Recunoștința este un lucru foarte ușor de realizat, dar cu un impact extrem de
puternic și de durată. 

 

Deși avem tot, de multe ori simțim că nu avem destul și nu suntem destul, în
absența recunoștinței. Oricâte am avea, natura umană este de a vrea mereu din
ce în ce mai mult și niciodată nu ne oprim să ne bucurăm pur simplu de ceea ce
avem.  

 

Dacă practici recunoștința în fiecare zi vei învăța să apreciezi tot ceea ce ai și tot
ceea ce ești. Notează în fiecare zi 5 lucruri pentru care ești recunoscător în acest
moment.        
 

 Este un exercițiu simplu, ce te poate ajuta să devi mai conștient de ce ai și să te
bucuri de toate acestea. În acest fel, vei atrage și mai multe lucruri pozitive
asupra ta.

 

Precum un bulgăre de zăpadă care se rostogolește și devine din ce în ce mai
mare, viața ta poate deveni din ce în ce mai bună dacă practici constant
recunoștința.

Succes without gratitude is the biggest
failure of all.  – Tony Robbins 



   
O I L  P U L L I N G

 

Este recomandat a se realiza
dimineața, pentru a elimina toxinele
acumulate peste noapte, întrucât
există riscul de a fi reabsorbite în
organism. 

 

Înainte de a bea apă, a te spăla pe
dinți sau a mânca, folosește 1-2
linguri din uleiul vegetal preferat.

 
sănătatea orală
albirea dinților
detoxifierea
împrospătarea respirației
ameliorarea problemelor pielii, etc.

Beneficii:

OIL PULLING REPREZINTĂ O
PRACTICĂ AYURVEDICĂ CE
DATEAZĂ DIN ANTICHITATE
CARE AJUTĂ LA ELIMINAREA

TOXINELOR AFLATE ÎN
CAVITATEA BUCALĂ. 

Nu uita că uleiul nu se inghite și se
aruncă în toaletă, nu în chiuvetă.

Continuă după acest pas igiena
orală obișnuită.

 

Dacă vrei să afli mai multe detalii
despre această practică, îți
recomandăm cartea "Oil Pulling
Therapy" de Dr. Bruce Fife.

 

 

Recomandăm uleiul de cocos pentru
proprietățile sale antibacteriene și de
albire a dinților. Agită uleiul în
cavitatea bucală, timp de 2-5 minute
maxim.

 

Opțional, poți adăuga și 1-2 picături
de ulei esențial, cu proprietăți
antiseptice și antifungice (de
exemplu: mentă, tea tree sau
oregano.) .

 

 



     
A P A

Deși se recomandă consumul a 2 litri de lichide pe zi,
nimic nu poate înlocui apa. Suntem apă, nu ceai, cafea sau
suc. Creierul nostru este peste 70% apă, corpul nostru la
fel. 
 

Cantitatea de apă consumată variază în funcție de vârstă,

sex, activitate, alimentație.

 

Lipsa constantă de apă duce la hipertensiune, atac de
panică, constipație, cronici renale etc. 

 

Apa trebuie să îți placă la gust. Este important să îți
schimbi apa până cănd găsesti una care să îți placă.

Atunci când apare senzația de sațietate înseamnă că apa
este bună pentru organismul tau. 

 

 Din 10 senzații de foame, 8 sunt de sete

Cantitatea de apă 
necesară se poate 

calcula conform formulei: 
35 ml/ kg corp/ zi

 
Bea 500 ml de apă pe stomacul gol, repede, pentru eliminarea toxinelor din
organism. Pe parcursul zilei, cantitatea zilnică pe care trebuie să o bem, specifică
fiecărui individ, trebuie băuta cu gurițe mici, încet.
 
Atunci când plouă repede, dintr-odată, pământul nu poate să asimileze apa pentru
că e uscat. Exact la fel se întâmplă și cu organismul, organele sunt uscate, iar apa
nu poate fi reținută. 
 

Cum să te hidratezi corect 



Mâncarea reprezintă cel mai important
combustibil pentru funcționarea în
condiții optime a organismului.
 

Câteva exemple sănătoase, potrivite
pentru micul dejun sunt; smoothie, terci
de ovăz și fructe proaspete, avocado toast
cu ou, etc. 

 

Experimentează până găsești acele
variante care ți se potrivesc.

Conștientizează senzația de foame și apoi
pe cea de sațietate.

 

Micul dejun este cea mai importantă
masă a zilei, oricât de clișeic ar suna.

Primele alimente pe care le consumăm
joacă un rol important în funcționarea
ulterioară a organismului, fiind primele
surse de energie și nutrienții de care
corpul nostru, va dispune în prima parte a
zilei. 
 

   M I C  D E J U N  

Dacă ceva funcționează, nu schimba. 

 

Caloriile goale (fără aport nutritiv, cum
ar fi zahărul rafinat sau făina albă)

încetinesc metabolismul, favorizând
stocarea grăsimilor. 

Alege calitatea, nu cantitatea!
Calitatea este în sine nutritivă.

De asemenea, dacă sari peste această masă, vei
simți nevoia să completezi ulterior.
 

Zilnic, avem de luat o mulțime de decizii. Nu îți irosi
energia în decizii cotidiene de exemplu cum te
îmbraci, ce mănânci, ce bei. Păstrează-ți energia
pentru deciziile mai dificile, ce trebuie confruntate
pe parcursul zilei.
 

Fii prezent! Atunci când mănânci, doar mănânci.
Evită să folosești telefonul sau orice alt gadget în
acest timp. 

 

Concentrează-te pe gustul și textura mâncării,
poziția corpului, mestecă lent și crează-ți un
ambient plăcut. În acest fel, senzația de sațietate va
apărea mai repede și vei evita astfel să consumi mai
mult decât este necesar.
 



A F I R M A Ț I I

 

 

 

 

Practica afirmațiilor reprezintă alegerea conștientă a cuvintelor pe care
le folosești, astfel încât, fie să elimini ceva din viața ta, fie să creezi o nouă
realitate. Fiecare gând pe care îl emiți și fiecare gând pe care îl rostești
reprezintă o afirmație în sine.

 

Noi ne creăm experiențele prin fiecare cuvânt pe care îl rostim și prin
fiecare gând pe care îl emitem.

 

 Singurul moment în care trăim cu toții este momentul prezent, de
aceea este singurul moment asupra căruia avem un control deplin. 

 

Afirmațiile se formulează
întotdeauna la timpul prezent 

și fără negație! 

REUNIȚI
MOTTO-URILE, ZICALELE,

CITATELE PREFERATE,

FRAZELE CARE VI SE PAR
MARCANTE ȘI

ALCĂTUIȚI DIN ELE O
COMOARĂ PERSONALĂ.

Afirmația este orice gând emis mental sau rostit cu
voce tare. Din păcate, foarte multe dintre acestea sunt
afirmații negative și nu atrag în viața noastră experiențe
de care să ne bucurăm.

 

 Dacă vrei să îți schimbi viața, trebuie să îți antrenezi
modul de a gândi și de a vorbi, formând tipare noi.
 

Afirmațiile sunt ca niște semințe plantate în pământ.
Dacă solul este sărac, nici recolta obținută nu va fi
foarte bogată. Dacă solul este bogat, recolta va fi la
rândul ei bogată. Cu cât te vei obișnui mai mult să emiți
gânduri care te fac să te simți bine, cu atât mai rapid
vor funcționa acestea. 



 

Dacă alegi să  scrii într-un jurnal convențional, nu
trebuie sa dureze mult sau să te simți constrâns de
timp sau de un număr de pagini. Poți începe cu o
pagină pe zi sau 10 minute. Nu trebuie să notezi
ceva anume, ci primele gânduri, starea generală de
spirit, afirmații, orice simți. 

J U R N A L

Jurnalul nu mai reprezintă de mult acel obiect secret, în paginile căruia vrem să ne descărcăm
problemele și emoțiile, așa cum era in adolescență. Jurnalul este cu siguranță mai mult de atât,
este un instrument ce ne poate ușura viața de zi cu zi și ne ajută să ne îmbunătățim nivelul de
claritate și concentrare. 

 
Jurnalul poate îmbrăca forme diverse, în funcție de
nevoile individuale, spre exemplu jurnalul viselor,
jurnalul de exerciții fizice și alimentație, agenda cu
task-urile zilnice sau chiar bullet journal. Toate
acestea au ca scop monitorizarea progresului zilnic
într-o anumită direcție, contribuind, astfel, la
creșterea productivității.

 

 

Cea mai eficientă practică actuală a
jurnalului este să-ți rescrii zi de zi cele
mai importante obiective. 

 

În acest fel, vei avea mereu o viziune
amplă asupra scopurilor tale și nu te
vei îndepărta de la acestea.

Jurnalul succesului



Meditația este modul prin care poți să-ți relaxezi
corpul, să îți liniștești mintea și să îți trezești
spiritul.
 

Îți îmbunătățește concentrarea, atenția, abilitatea
de a lucra în condiții de stres, procesarea
informațiilor și luarea deciziilor. De asemenea,

ajută la reglarea tulburărilor de dispoziție,

anxietății și a atacurilor de panică.

 

Cea mai cunoscută metodă prin care poți
experimenta meditația este să îți focalizezi atenția
asupra respirației.
Stai așezat, cu spatele drept și relaxat, cu umerii și
brațele atârnând pe lângă torace, cu capul ridicat
și cu bărbia coborâtă. 

 

Concentrează-te asupra senzației de respirație care
intră și iese din corpul tău. Localizează în trupul
tău senzațiile asociate respirației, în burtă, în piept
sau la nivelul nărilor.

Ia-ți pur și simplu răgazul de a fi și lasă-ți mintea să își încarce bateriile
în liniște. E în natura minții să rătăcească. Când atenția îți rătăcește de
la respirație nu e o greșeală și asta nu înseamnă că nu știi să meditezi.
E pur și simplu ceva ce s-a întâmplat în momentul acela. Importat
este că ai observat.  
 

Vei descoperi că mintea își are propria viață și nu este interesată să
asculte ordine de la tine despre cum să se concentreze asupra
respirației sau altor lucruri.
 

M E D I T A Ț I E

Vacanță instant prin meditație

Esența meditației
este să nu faci nimic și doar să fii.

Suntem aici și acum.
Singurul moment  în care suntem în viață este cel actual.

Meditația este o hrană pentru psihic.



 

 

Mișcarea este acel lucru pe care-l poți
implementa chiar acum în rutina zilnică și va
avea un beneficiu imediat asupra creierului
tău. Îți poate îmbunătăți starea de spirit și
concentrarea. 

 

Viața este caracterizată de flux, de
mișcare, de energie. Astfel, trebuie să
devenim flexibili pentru a ne simți
mai bine.

 

Mintea este în strânsă legătură cu corpul.
Exercițiile fizice atenuează anxietățile,

ameliorează aspectul corpului și aduc o
senzație de control de sine.  Sportul te ajută
să îți digeri gândurile. Corpul tău se va trezi,
la fel și mintea. Există posibilitatea să-ți vină
idei geniale chiar în timpul unui exercițiu
fizic.

 

 

 

 

 

 

Alege sportul care ți se potrivește ție, spre exemplu: 

Yoga, jogging, fitness, etc.

 

Indiferent de activitatea fizică aleasă, important este să faci
zilnic mișcare. O viață sedentară nu este sănătoasă.

 

Mișcarea ar trebui să facă parte din viața noastră de zi cu zi,
în aceeași măsură ca pregătitul mesei sau spălatul pe dinți.
 

 

M I Ș C A R E

Dacă îți flexibilizezi corpul, 
îți flexibilizezi și mintea. 

Schimbă-ți corpul și orice altceva se va schimba.



D U Ș U L

Suntem pe "pilot automat" și nu acordăm suficientă atenție
activităților zilnice de rutină care pot fi un bun prilej de a trăi
momentul prezent.
 

Dușul de zi cu zi este o modalitate accesibilă pentru a practica
mindfulness. Durata dușului nu este importantă, poate să fie
ajustată în funcție de programul individual, însă indiferent de
timpul pe care alegi să îl aloci, dușul poate să devină un ritual. 
 

Lasă-ți toate electronicele în afara băii și ai grijă să ai tot ce îți
trebuie la îndemână.

 

 

După antrenamentul de dimineață, apa caldă te ajută să îți relaxezi
musculatura, să îți îmbunătățești mobilitatea și să elimini orice
inflamație a încheieturilor.
 

La polul opus, apa rece contribuie, de asemenea, la refacerea
musculaturii. Nu în ultimul rând, alternarea temperaturii apei îți poate
îmbunătăți funcția limfatică și circulația sanguină.

 

Această practică te scoate din zona de confort și îți va îmbunătăți
răbdarea și capacitatea de a gestiona emoțiile și toate evenimentele de
pe parcursul zilei.

Simte apa cum îți atinge corpul și acordă-ți un
moment de recunoștință pentru sănătatea corpului
tău. Vizualizează cum apa îți purifică și tonifiază
țesuturile, eliminând toate energiile și gândurile
negative.

 

Noi recomandăm să alternezi temperatura apei,
întrucât dușurile calde-reci au multiple beneficii
asupra organismului. Poți încerca să alternezi
temperatura astfel: 2 minute apă caldă, 1 minut apă
rece, apoi repetă de minim 3 ori. Termină dușul cu apă
rece pentru revigorare și energizare.

=
Ritual



Bonus 
Încearcă să eviți mediul online în primele ore ale dimineții. Bucură-te
de clipele petrecute cu propria persoană și limitează pe cât posibil
utilizarea telefonului mobil sau a oricărui alt device. Nu răspunde la
mail-uri și nu te angrena în conversații imediat ce te-ai trezit. Ia-ți timp
pentru tine și rutina ta, restul poate aștepta. Există riscul ca sărind
peste momentele tale de liniște să te încarci negativ cum te trezești și
să nu gestionezi toate interacțiunile într-un mod eficient sau pozitiv.

 

Fă-ți patul în fiecare dimineață. Acest obicei simplu nu numai că te
va ajuta să fii mai productiv și organizat pe parcursul zilei, dar va
crea și o atmosferă relaxantă după o zi plină.

 

Nu uita să dormi aproximativ 8 ore în fiecare seară. Corpul tău are
nevoie de odihnă pentru a-și reface energia pentru următoarea zi.
Chiar dacă ți se pare că poți să fii eficient și cu mai puține ore de
somn, nu subestima acest aspect pe termen lung.

Orice schimbare petrecută în viața ta va avea la bază în primul rând
eforturile tale. Fii constant. Pentru a experimenta beneficiile acestor
obiceiuri, încearcă pentru 30 de zile și vezi ce anume ți se potrivește.

 

Cel mai bine ar fi să îți poți stabili un moment și un loc în casă, zilnic. 

 Acordă-ți un moment dedicat doar ție, doar pentru a fi.
 

Atenția față de propria persoană trebuie să se întrepătrundă cu însăși arta
de a trăi. Calitatea vieții depinde de gradul de atenție pe care o acordăm
acțiunilor, gândurilor și alegerilor noastre.

Experimentează. Trăiește. Bucură-te.

NEW VISION
NEW LIFESTYLE

NEW ME


