
 

 

Moje zdrowe 

Regina Bukowska ŚWIAT

NAWYKI 

 Poznaj proste nawyki i ciesz się spełnionym życiem  



 

  Każda forma nieautoryzowanego użycia, publikowania,
kopiowania lub rozpowszechniana tej treści jest
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i dolegliwości. Dostępne tutaj informacje nie mają 
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Autorka tej publikacji nie ponosi odpowiedzialności 

za niewłaściwe wykorzystanie zawartych tu informacji.
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Regina  Bukowska

Witaj w społeczności pełnej miłości! 
 

Specjalnie dla Ciebie zebrałam wszystkie nawyki, które wprowadzaliśmy przez
cały mijający rok. Każdy z nich ma swój tytuł. Aby poznać dokładny opis

nawyku proponuję obejrzeć film na grupie @regina bukowska świat. 
Jak to zrobić? Wpisz # oraz tytuł nawyku. 

Ten ebook jest pewna forma Twojego pamiętnika, stworzony w taki sposób
abyś mogła zapisać swoje notatki, przemyślenia, wnioski i wszystko czego

potrzebujesz. do zmian.  Zapraszam abyś wyrzuciła stare, niechciane
niepotrzebne  nawyki i wprowadziła te, które z  powodzeniem zatroszczą się 

o Twoje zdrowie i doskonałe samopoczucie. 
Dzięki nim  poznasz siebie jeszcze bardziej i stworzysz spełnione swoje życie!!!

Każdy z proponowanych

nawyków ma jedna drogę ... 

do pokochania siebie jeszcze

bardziej!!! 

Do odkrycia Miłości w sobie!!! 

Powodzenia ;)



PLANUJĘ MÓJ DOSKONAŁY DZIEŃ 

 

Jaki ma być mój dzień? Jak mam się dzisiaj czuć? 

Jak dotychczas planowałam swój dzień? 
Co mnie przytłacza? 

Jak może być inaczej? 
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MOC INTENCJI 

KORZYSTAM Z MOCY INTENCJI KAŻDEGO DNIA 

Z  jaką intencją zaczynam swój dzień? 

Moja intencja na dziś:
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Czego nie mogę odpuścić, komu nie potrafię wybaczyć?
 

Akt wybaczania jest konieczny aby otworzyć 
się na własne szczęście i dobrobyt.

Wybaczam...
 

ODPUSZCZAM, AKCEPTUJĘ I WYBACZAM 

SOBIE I INNYM



Dlaczego tak często wracam do starych nawyków
jedzenia? 

 
   Od czego zaczynam? 
   Co dziś niezdrowego odrzucę? 
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WPROWADZAM ZDROWE JEDZENIE
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Dlaczego wciąż brakuje mi czasu dla siebie? 
 

Co zrobię dzisiaj podczas 
godziny tylko dla siebie?

MOJA ZŁOTA GODZINA



Dlaczego odkładam codzienne ćwiczenia? 
Codziennie ćwiczę moje ciało z lekkością,
przyjemnością i radością.  Tańczę, rozciągam się.
Odkrywam przyjemne dla mnie ćwiczenia. 

 
Zapominam o wymówkach i zaznaczam w kalendarzu

serduszkiem moją aktywność każdego dnia 
Jak często dbam o swoje ciało w naturalny sposób ? 
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 ĆWICZĘ Z REGINĄ 



OLEJOWE BEAUTY
 

Jakich olejów użyję w tym tygodniu?
 
 
 
 
 

Używam olejów naturalnych dla zachowania
mojej urody, zdrowia i witalności.

 
Dokładne działanie jest w e booku  „Olejowe Beauty” 
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Na skórę

Na odchudzanie 

Do włosów

Na menopauzę / afrodyzjak

Dla jamy ustnej

Na pracę mózgu 
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Dlaczego moje ubrania są w stonowanych kolorach  

a nie  energiczne barwne? 

 
Wprowadzam odważnie kolory do mojej garderoby 

bo wiem, że one przyciągają doskonały nastrój 

 

Jakie kolory zastosuję? 

 KOLOROWY TYDZIEŃ
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Jak to możliwe, że tyle wiem
 a jednak nie wprowadzam 
tego do mojego życia? 

Moja osobista AFIRMACJA NA DZISIAJ:

 ŻYJĘ W MOJEJ AFIRMACJI



Jak zadbać o siebie jeszcze bardziej? 
Wciąż szukam wymówek,:
- nie chcę ćwiczyć w domu 
- mam za dużo innych zajęć
- zapominam o złotej godzicie dla siebie. 
Jak wprowadzić aktywność inaczej? 

 

 
Codziennie idę na spacer, co najmniej godzinę lub
10.000 kroków. 
Maszeruję dla siebie wzmacniając mój organizm, 
 kondycję i odporność. Ujędrniam ciało. 

 
Co tak naprawdę robię 

podczas mojego spaceru?
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ENERGICZNY SPACER 



Jak odmłodzić moje ciało? 

Jak wprowadzić zmiany dla całej rodziny? 
Codziennie piję minimum szklankę soku świeżo

wytłoczonego.
 

Uzdrawiam moje ciało w naturalny sposób.

 

 

 

 

 

 
    Korzystam z E booka Reginy „Uzdrawiające soki” 
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 ŻYCIODAJNY SOK 



To jest ten dzień, kiedy zaczynam zauważać 
moje stare przyzwyczajenia. 

 
Jak mogę się ich oduczyć? Co wyrzucić? 

 

 

Moim złym nawykiem jest….          Zamieniam go na ……. 
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 ODKRYJ SWOJĄ RUTYNĘ



A co by było gdyby przekroczyć dziś swoje granice? 

           Jakie są moje wielkie marzenia? 
 

             Moje nierealistyczne marzenie
…...........................................................................................................

Przenoszę się do świata bajki ….  czuję je sercem i opisuję

szczegółowo. Co czuję?  Co widzę?  Co słyszę?….. 
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SPEŁNIAM MOJE MARZENIA



Czym jest zaśmiecone moje ciało? 
Mam prawo zjeść czasem smacznie będąc jednocześnie

świadomą, że to jest niezdrowe. 

Dziś jest ten dzień - oczyszczam moje ciało
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E BOOK - kolorowy detox sokowy  

KOLOROWY DETOX Z REGINĄ 

DETOX W 10 DNI 



 NAWYK RADOSNEGO SERCA

Dziś wszystko co robię, robię z pewnością, że wszechświat 

się o mnie troszczy.

Jestem szczególnie uważna i miła dla siebie i innych. 
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Czy moje serce tryska radością? 
Czym się znów smucę? 

Jakie stare przekonania wciąż do mnie wracają?



Wciąż jestem potrzebna komuś, inni pragną mojej pomocy, 
nie mam czasu dla najbliższych, zajmuję się wreszcie sobą… 

 
Zrezygnuję z moich nowych nawyków, bo inni mnie potrzebują?    

 Lepiej zrobię coś dla innych.... czy mam odłożyć moje nawyki? 
Po co mi poczucie winy?
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Moja asertywność się opłaca… szanuję siebie

jeszcze bardziej a inni szanują mnie i mój czas.

Czuję się bardziej pewna siebie. 

MÓWIĘ PRAWDĘ W SWOIM ŻYCIU 

Komu i czego dziś odmówiłam z grzecznością, troszcząc 

się o moje zdrowie, mój wolny, cenny czas? ….. 



Dlaczego odpuszczam? 
Dlaczego zaczynam wątpić? 

Dlaczego  brakuje motywacji? 
Dlaczego nikt mnie nie wspiera? 

Dlaczego odsuwam się od najbliższych? 
 

Czy to co robiłam do tej pory prowadzi mnie do celu? 
 

Przypominam sobie moje marzenia. 
Czego chcę naprawdę od życia? Kim chcę się stać? 

 
 
 
 

Dziś jestem aktywna w grupie Regina bukowska Świat. 
 Moje postanowienia o zmianę życia nabierają mocy … 

niczego nie oczekuję.
 Odpuszczam to co szkodliwe a zabieram same korzyści 

z tej relacji, sytuacji. 
Tworzę moje wymarzone życie … Ufam mojej duszy, 

Regina Bukowska ŚWIAT.eu

UTRZYMUJĘ MOJĄ MOTYWACJĘ



Mam ochotę zjeść coś słodkiego, mam ochotę obdarować

moich najbliższych czymś zdrowym, pysznym i słodkim.

CO ZROBIĘ? 

 
Sięgam po E booka z przepisami na "Zdrowy Deser" 

lub stworzę coś sama i podzielę się na grupie 
Regina Bukowska Świat moim  przepisem. 

 

Mój ulubiony zdrowy deser…

 

 

 

 

 

 
Czuję dumę, że zostałam współautorka E booka 

i inni mogą korzystać z mojego talentu kulinarnego…

Regina Bukowska ŚWIAT.eu

 TWORZĘ ZDROWY DESER



Z kim jem?
Co jem?
Jak szybko jem?
Czy mój talerz jedzenia jest mi pięknie podany? 
Czy podjadam z garnka? 
Czy dojadam po kimś? (dzieci, wnuki - bo szkoda
wyrzucić?)
Co mi to daje? 

Co z tym jedzeniem?  Dlaczego wciąż sięgam po
kompulsywne jedzenie? Kiedy to się wydarza? 

 
Dziś jestem uważna na to:
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UWAŻNOŚĆ W JEDZENIU 



Moja lista zadań się wydłuża. Wszystko na niej jest ważne. 
Jak mogę wybrać najważniejszą rzecz? 

 

 
Dzisiaj wyznaczam tylko jeden priorytet - jedną rzecz, która będzie zrobiona

dokładnie i do końca. 

Wybieram taką, która jak będzie zrobiona to wszystko inne stanie się

nieważne lub nieistotne. Co prowadzi mnie do celu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedna wykonana od początku do końca rzecz daje o wiele

więcej niż te wszystkie zadania, które mam na liście zadań.
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 MÓJ PRIORYTET DNIA 



Czy ja potrafię przyjmować komplementy? 
Jakie otrzymuję? Jakie daję komplementy innym?

 
Dzisiaj dam komplement mojej mamie. Jeśli już nie ma jej na tym świecie

to spojrzę w lustro i dam komplement samej sobie,  Jestem częścią mojej

mamy. Jak się z tym czuję?  Czym będzie dla mnie taki komplement? 

Niebanalny, wyjątkowy i osobisty….. 
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KOMPLEMENT - PREZENT SŁÓW 



 

Otaczam się kolorami obserwując  jak się czuję.  

Staję się uważna na kolorowy otaczający mnie świat. To on

daje mi pozytywny nastrój. 

Kolorowe jedzenie na talerzu, kolorowe przedmioty, kolorowe

ubranie .. Czym się naprawdę otaczam? 
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Jak mogę rozświetlić moje życie jeszcze bardziej? 

OTOCZENIE MA ZNACZENIE



Jak mogę trenować moją pamięć? 
Jak mogę używać pięknych słów? Jak tworzyć piękne zdania? 

 
Wyznaczam od dzisiaj minimum 30 minut na czytanie książki.

 Co mnie interesuje? Książki z kategorii rozwoju osobistego, mojej pasji

 i zdobywania wiedzy. Zamiast filmów czytam. Rozwijam moją wyobraźnię. 

Zapytam w grupie RBŚ jakie, ciekawe książki polecają inni.

 

Dziś zaczynam czytać książkę pod tytułem…… 
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CZYTAM CODZIENNIE



Ile razy słyszałam, że czysta przestrzeń to dobry przepływ
energii? Obiecywałam sobie, że posprzątam wreszcie 

w szafkach ale  brakuje mi czasu… 

 
Codziennie wyrzucam jedną niepotrzebną rzecz z mojego domu. 

W niezauważalny sposób pozbędę się przecież w miesiącu aż 30 starych,

niepotrzebnych, zepsutych rupieci. 
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OCZYSZCZAM SWOJĄ PRZESTRZEŃ 



 
Od dzisiaj zjadam jeden posiłek wegański w ciągu dnia.  Postanawiam, 

że moje śniadania będą wegańskie,  odżywcze i zdrowe. Później bez

wyrzutów sumienia mogę zjeść obiad z przyjaciółmi. Będę uważna na to co

jem i co mi służy.  Jak się czuję w tym towarzystwie? Jeśli będę miała

ochotę na wegański obiad to z przyjemnością też taki zamówię. Jedzenie

ma być przyjemnością, świadomością a nie karą i przymusem. 
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Już mam świadomość, że zdrowe (wegańskie) posiłki są
najlepsze dla mojego zdrowia. Dlaczego ciagle podjadam coś
niezdrowego? Znajomi kuszą mnie i w pracy ...a ja ulegam.

Chcę wejść na wegańską ścieżkę małymi krokami…

WEGAŃSKI POSIŁEK W CIĄGU DNIA
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Czasem, mam ochotę zrobić szalone rzeczy ale mi nie wypada…
Kto i co mnie hamuje? 

 
 

Moje wewnętrzne dziecko potrzebuje utulenia, opieki i tryskającej radości. 
Co dziś zrobię dla siebie aby poczuć radość dziecka? 

Rysuję…. Skaczę ….  Spróbuję na rolkach … Potańczę twista… Pójdę na lody
waniliowe …  

Wolno mi!!!!  …. Zabawa spowoduje, że wszystko zaczyna mi sprzyjać i życie
nabiera innych, pięknych barw… Już wiem, że życie nie jest takie poważne 

Dziś wyrzucam troski i śmieje się w dziecięcej radości…………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Czuję, że puszczają blokady i przekonania, ciężary życia codziennego. 
 

 WEWNĘTRZNE DZIECKO



Moja twarz potrzebuje większej uwagi. Co za historia jest
wymalowana na mojej pięknej twarzy? 

Jak zatrzymać czas? 
 

Dobrze jest poznać techniki masażu twarzy dla zatrzymania

młodości. Moja twarz staje się natychmiast promienna 

i zmarszczki łagodnieją. Wspaniale uczucie! 

 
Od dzisiaj, masuję moją twarz i tak - każdego wieczora ….
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MASAŻ TWARZY - ODMAłADZAJĄCY 



Jakie słowa wpływają na jakość mojego życia? 
"Muszę? Jest mi trudno, ciężko? Mam znów pod górkę?..."

 

 

 

Od dzisiaj jestem uważna na słowa, które wypowiadam …

Moje słowa kształtują moje życie. Jakie one są? 

 
Ja zdrowieję, Ja jestem coraz młodsza, każdego dnia wszystko mi sprzyja… 

Takie słowa wysyłam do wszechświata i one się manifestują..

 
Od dziś zamieniam dotychczasowe słowa na pozytywne i

używam ich mocy …………
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KULTURA SŁOWA 



Od dziś zwracam większa uwagę na ekologię. Ile plastiku jest
wokół nas?! Ile w moim domu? Ten plastik niszczy naszą
planetę. Roztacza toksyny i chemię. Zatruwa mnie i moją

rodzinę. Co mogą zrobić? 

Używam naturalnych opakowań. Zamieniam plastik na słoiki 

i papierowe torebki. Mam torbę wielorazową na zakupy, 

Nie biorę reklamówek w markecie … 

Sama świata mnie zbawię ale daję przykład i mam szacunek

dla naszej planety!!! Jest mi z tym dobrze. 
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ŻYCIE BEZ PLASTIKU



Wciąż mam burzliwy poranek. Budzik dzwoni i nie mam na
nic czasu!  Zbyt często jestem rozdrażniona… 

Nie mogę się obudzić... 
Jak ma wyglądać mój  szczęśliwy poranek?

 
Wstaję wcześniej niż wszyscy, czuję się wyspana, bo kładę się spać około

godz. 22.00,  Zasypiam z intencją dobrej nocy więc mój poranek jest

spokojny i ... tylko mój.

 
Piszę … 

Ja … (wpisz woje  imię) ..................  mam radosne, szczęśliwe,
spełnione życie….. Wszyscy ludzie pomagają mi w budowaniu
mojego spełnionego życia…. 
Dziś mam dzień …. ( nazwij swój dzień ) .........

      Poranek robi się spokojny, magiczny wiem że spotka mnie szczęście…

Regina Bukowska ŚWIAT.eu

CICHA GODZINA ŚWITU



Czuję, że każdego dnia płynie przez mnie dobra energia…
Co mogę zrobić aby poczuć się jeszcze stabilniej i bezpieczniej?  

Jak zrzucić niepokój, który czasem się do mnie  wkrada? 

 

 

 

 

Od dziś ćwiczę przysiady aby uruchomić przepływ energii czakry podstawy.

Uwalniam blokady strachu o byt i nabieram większej pewności siebie …. 
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PRZYSIADY UWALNIAJĄCE BLOKADY 
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Co zrobić kiedy czuję niepokój i myśli przepływają mi w
głowie jak galopada dzikich zwierząt? 

Dlaczego czuję płytki oddech i nieuzasadnione
poddenerwowanie? 

     
              ZATRZYMUJĘ SIĘ NA TRZY MINUTY

 
W każdym momencie mojego dnia ,mogę zatrzymać się na 3 minuty,

Zamykam  oczy, czuję zapach, słyszę dźwięki z zewnątrz i wykonuję

uwalniający, głęboki, świadomy oddech. Uruchamiam moje zmysły.

 Czuję spokój, błogostan. Mam poczucie kontroli nad własnym istnieniem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESTEM.  Cudowne uczucie harmonii.

MOJE  TRZY  MINUTY
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Czy naprawdę wszystko jest energią? 

Jak bardzo jesteśmy połączeni z naturą? 
 
 
 

Wracam do przekazu Reginy o kamieniach naturalnych. 

 Niesamowite jak kamienie mogą pływać na nasze samopoczucie i mogą

mieć uzdrawiający wpływ na nasze samopoczucie … to ma sens. 

Mam już swoje …. Te właściwe, które ze mną rezonują … dobrze mieć taki

uzdrawiający przedmiot, który wzmacnia mnie w różnych sytuacjach. 

MAGIA W KAMIENIACH 

Zamówienia indywidualne drogą mailową lub messenger
regina@reginabukowskaswiat.eu



Dlaczego znów wracam do starych nawyków? 
W ponure dni zakładam ponure ubranie.
Jaki może być mój wzmacniający kolor? 

Taki, który zmotywuje mnie do działania? 

Mój dzisiejszy kolor to ….. 

 

 
Jak się z nim czuję?  …. 

 

 

 

 

Obserwuję moje życie w nowym kolorze 
W ebooku " Kolory w moim życiu" są przygotowane propozycje i wyjaśnienia. 
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MÓJ MOTYWUJACY KOLOR 
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KOCHAM MOJE STOPY 
 

Zastane stopy trzeba poćwiczyć!

Zanim jeszcze wstanę z łóżka poruszam palcami u stóp,
zrobię szybki masaż l każdego palca i całej stopy. 

Moje stopy nabierają życia. 

 

 

 



SYSTEMATYCZNOŚĆ
CO ROBIĘ KAŻDEGO DNIA? 

Dzisiaj znów wracam do mojej systematyczności z nowymi
nawykami. One zmienią moją przyszłość. 

             Który z nawyków jest mi teraz najbardziej potrzebny? 
Od dzisiaj zaczynam.... 
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Jakie mam środowisko w którym żyję? 
Już wiem, że wysoka energia zawsze wygrywa.

Od dziś zadbam jeszcze bardziej o siebie i środowisko wokół
mnie, o ludzi. Będę jeszcze bardziej życzliwa dla sąsiadów.
Poukładam przedmioty na zewnątrz i w domu, zadbam o
rośliny…  Czuję się dobrze w moim świecie… Sama kreuję

mój świat. 

 

PIELĘGNUJĘ MOJĄ PRZESTRZEŃ



 

MOJE CIAŁO PRAGNIE OCZYSZCZENIA
 

 

 

 

 

Dziś jestem gotowa aby oczyścić organizm z toksyn. 

Zaczynam drugi raz w roku 10 dniowy kolorowy detoks z Reginą 

W grupie raźniej…. Jestem wytrwała, świadoma i zdrowa.
Wiem, że taki detoks przyniesie mi same korzyści
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KOLOROWY DETOX SOKOWY
 



Dlaczego piję tak mało wody? W moim ciele jest 70% wody.
Woda była źródłem życia od wieków … 

Co się stało, że o niej zapominam? 
 

Codziennie piję żywą wodę, która uzdrawia moje ciało. Przechowuje ją

odpowiednio. W naczyniu miedzianym lub glinianym.  

 
Znam rytuał przygotowania odpowiedniej wody.  (zobacz na blogu

www.reginabukowskaswiat.eu)
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WODA W MOIM ŻYCIU 



Codziennie używam  żywą wodę, która uzdrawia moje ciało.
Przechowuje ją odpowiednio. W naczyniu miedzianym lub

glinianym.  
 

Znam rytuał przygotowania odpowiedniej wody.  (zobacz na blogu
www.reginabukowskaswiat.eu)
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ZDROWY CHLUST

Od dziś zanurzam twarz w zimnej wodzie, 

dla urody i zdrowia.



 za jedzenie,  

za rachunki,  
za zdrowie,  

za wszystko co przynosi wszystkim korzyści

Czym jest dla mnie dobrobyt? 
Czym jest dobrostan? 

Czy naprawdę czuję wdzięczność za wszystko co do mnie
przychodzi?  Za to co miłe, przyjemne ale również za to co

przykre? 
Wdzięczność otwiera mi wszystkie drogi do pomyślności.

 

Od dziś czuję wdzięczność:
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 WDZIĘCZNOŚĆ 

KLUCZEM DOBROSTANU 



 

Wieczorem przygotuję cały zestaw ubrań na jutrzejszy dzień. 

 

Niezależnie  od tego czy zostaję w domu czy wychodzę do
pracy.  Mam więcej czasu rano, wiem jak będzie kształtował

się mój dzień. Czuję się atrakcyjna, spokojna i pewna, 
że dobrze wyglądam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wygląd i samopoczucie zawsze idą w parze. 
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Nawyki stają się ciekawe, ale jak to zrobić aby o pranku 
zrobić te wszystkie rytuały? 

 GOTOWE UBRANIE 



Nauka miłości do siebie to proces a nie jednorazowa akcja. 

 
Co robię od dzisiaj z miłości? Zauważam co robię z lęku.  

Jakie mam odpowiedzi … ?
 

Zrobię tradycyjny a nie wegański obiad bo mąż będzie zły? 
Odłożę moje sprawy i pojadę jednak do rodziców aby się nie 

 obrazili? Czy to miłość, czy lęk? 

Co robę z miłości do siebie a co z lęku? 
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KREACJA MIŁOŚCI  



Jak mogę uzdrowić jeszcze bardziej moje ciało? 

 

Regularnie  dbam o moje stopy

 

Włożę dziś moje stopy do miski z żywą zdrową wodą 

i odpowiednim olejkiem, poczuję ulgę. 

Od dziś będę robić to regularnie. 
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ZDROWE STOPY 



CO ROBIĘ DLA MOJEJ PASJI, PRACY, ZWIĄZKU? 
Jak mogę wzmocnić moje poczucie spełnienia i wolności? 

 

Jeśli pragnę czuć się zaopiekowana w tym świecie… mieć poczucie

bezpieczeństwa, spokoju i niezależności wzmacniam czakrę podstawy. 

To daje mi wolność. 

 

Codziennie ćwiczę według wskazówek Reginy,  uruchamiam biodra, czuję

się pewna i stanowcza. Mam poczucie, że jeszcze bardziej wzrasta moja

pewno ć siebie. Sprawy materialne są również dla mnie ważne. Dają mi

niezależność, spokój i dobrostan.
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WZMACNIAM PEWNOŚĆ ŻYCIA 
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 NOGA NA NOGĘ ? 

Dlaczego nie powinnam zakładać nogi na nogę? 
Pięknie wygląda ale tylko na zdjęciu. 

Już wiem że, to jest niezdrowe.

                           Od dziś pilnuję tego nie robić dla celów zdrowotnych. 

      Moja  energia życiowa płynie  swobodnie. 

Otwieram się na dobrostan. 
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Czuję się kobietą odpowiedzialną za siebie i wszystkich innych… 

Czuję zmęczenie. Dlaczego tak się dzieje? 
 

 

                           TO CIEKAWE JAK WIELE ZMIAN ZADZIEJE SIĘ W MOIM ŻYCIU, 

                             KIEDY ZACŻNĘ NOSIĆ SPÓDNICĘ? 

MOC SPÓDNICY
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OSOBISTA MAPA MARZEŃ 

 
Dziś będę uruchamiać moją wyobraźnię i stworzę moją

osobistą mapę marzeń. 
Widzę siebie w przyszłości. Nie czekam na lepszy czas lub

nowy rok. Tworzę ją teraz, natychmiast!
 

Jaka jest moja  przyszłość? 

Jakie są moje przyszłe doskonałe relacje - partner, rodzina?  

Jak  widzę moją witalność i zdrowie? 

Jakie mam pieniądze -  dzięki nim mam?   
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TAJEMNICA 1 MNINUTY 

 Odkrywam mój 
ZDROWY WYPOCZYNEK

 
 Tajemnica 1 minuty jest skuteczna.  

                       Od dziś, codziennie leżę z nogami uniesionymi 

                       w górze. Jest to zbawienne dla mojego zdrowia. 
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ZAKORZENIĆ W SOBIE 

TERAŹNIEJSZOŚĆ
 

Moje Poranne pytania:
Jak ma wyglądać ten dzień?

Jak się dzisiaj czuję?
Jakich ludzi spotykam? 
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TAJNIKI AKUPRESURY
 

Poznałam proste techniki
akupresury. Medycyna

naturalna ma soja MOC 
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PRZERWA OD CUKRU 
 

Poznaję siebie jeszcze bardziej. Moje słabości 
i mocne strony. Asertywność oraz wytrwałość. 

Od dziś odrzucam cukier i zamieniam na suszone 
lub świeże owoce. 



Nowy nawyk  jest Twoim

sprzymierzeńcem 

Pytanie, czy zrobisz krok

dalej i wprowadzisz

zmiany w swym życiu 

na dłużej?

Jak widzisz i smakujesz ... świat nowych nawyków też może

być piękną przygodą. Zaproponowałam Ci zaledwie kilka 

z moich sprawdzonych praktyk a resztę odkrywania

pozostawiam na kolejny rok.  Odzyskiwanie radości życia,

zdrowia, obfitości i dobrostanu, może być przyjemnością 

i piękną podróżą a ja cieszę się, że jesteśmy w tej podróży

Razem 

 Dziękuję Ci, że jesteś!

 

Regina  Bukowska
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MOJE 
myśli 



Kontakt do mnie:

regina@reginabukowskaswiat.eu

www.reginabukowskaswiat.eu

 

Zobacz moje inne ebooki: 

Na wszystkie produkty w sklepie 

"Zdrowie bez leków" mamy  

RABAT 10 %      KOD: RBS

Współpracuję  z  miesięcznikiem o zdrowiu: 

Zapraszam do społeczności pełnej miłości 
Grupa na FB: Regina Bukowska Świat


