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Wstęp
Bardzo się cieszę, że zechciałaś sięgnąć po ten Mood Tracker. Jest to dla mnie sygnałem,
że chcesz pracować nad swoimi emocjami. Być może zależy Ci na uporządkowaniu tego,
co odczuwasz. A być może zależy czy na zrozumieniu Twoich emocji, czy tego, dlaczego   
 w danym dniu czujesz się tak, a nie inaczej. Mood Tracker „Wiosna w kolorach emocji”
to proste narzędzie, które pomoże Ci zaobserwować stany emocjonalne, przyjrzeć się
swoim emocjom i uzyskać bazę pod dalszą pracę nad nimi. A ta praca wymaga czasu,
gdyż jest procesem zmiany. Podobnie jest z roślinami po zimie. Potrzebują czasu, by ma
nowo rozkwitnąć w całej swojej pełni. Daj sobie i swoim emocjom czas...

Najczęściej, my kobiety, które
zmagamy się z nieuporządkowanymi
emocjami, przeżywamy istną
huśtawkę emocjonalną w ciągu
jednego dnia. Też tak masz? Często jest
to związane z aktualnym dniem cyklu
miesiączkowego. Mężczyźni tak nie
mają! Możesz im zazdrościć albo… No
właśnie! Albo wziąć się za swoje
emocje, okazać sobie czułość,
zrozumienie i akceptację. Ten bagaż
emocjonalny wcale nie musi być tak
ciężki. Jeśli naprawdę chcesz coś
zmienić ze swoimi emocjami, szczególnie
tymi negatywnymi, warto najpierw
uświadomić sobie, jakie emocje w ogóle
odczuwasz w ciągu dnia.

„Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, 
potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.” Albert Schweitzer
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Wstęp

Emocje rano
Emocje popołudniem
Emocje wieczorem
Data
Dzeń cyklu

W związku z tym miesiące w „Wiosnie w kolorach
emocji” zostały stworzone w formie koła
podzielonego i zawierającego 5 głównych części:

1.
2.
3.
4.
5.

Za chwilkę przejdziesz dalej i dowiesz się, czym
właściwie jest mood tracker, do czego on służy 
i najważniejsze jak go używać. Tymczasem życzę Ci
odwagi do zmierzenia się ze swoimi emocjami,
podjęcia tej drogi i mam nadzieję, że do zobaczenia
w przyszłości na wspólnej pracy nad emocjami.

Niech Bóg Cię błogosławi i obdarzy pokojem!

Lidia.

„Dlatego ludzie wpadają 
w spiralę zniechęcenia, gdy

uderzą się w palec u nogi,
wstając rano z łóżka. Cały ich

dzień tak wygląda. 
Nie mają pojęcia, że zwykła

zmiana nastawienia i emocji
może zmienić ten dzień - 

i życie.” Rhonda Byrne
 

https://lubimyczytac.pl/autor/30205/rhonda-byrne


Mood
tracker
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O wiele skuteczniejszy niż mood tracker jest dziennik emocji. Jednak to drugie narzędzie
jest o wiele bardziej rozbudowane i wymaga większej ilości czasu. Natomiast śledzenie
własnych emocji za pomocą kolorów jest szybkie, proste i przyjemne. Ten wizualny
sposób pomaga zobaczyć, kiedy w ciągu dnia czujemy więcej radości, a kiedy złości czy
smutku. W jakie dni cyklu, jakie emocje bardziej nam się uaktywniają. Każda z nas jest inna
i to, że jesteś kobietą, wcale nie oznacza, że będziesz miała podobne przejścia
humorystyczne przed miesiączką, jak Twoja najlepsza przyjaciółka czy siostra. Dlatego
warto znać siebie dobrze w tej kwestii. 

Mood tracker (ang. monitoring humoru) jest narzędziem pomagającym w prosty sposób,          
za pomocą kolorów, przyjrzeć się swoim emocjom. Najczęściej można spotkać mood trackery
w wersji z zaznaczeniem tylko jednej emocji w ciągu dnia. „Wiosna w kolorach emocji” jest
mood trackerem dostosowanym do kobiet zmagających się z nadmierną
emocjonalnością czy też huśtawką humorów. W tym narzędziu możesz zaznaczyć
więcej niż jedną emocję i to z podzieleniem na pory dnia. Dalej uwzględniłam miejsce na
zaznaczenie dni cyklu, gdyż emocje u kobiet są powiązane ze zmianami hormonalnymi cyklu
miesiączkowego. 

Czym jest mood tracker?Czym jest mood tracker?Czym jest mood tracker?   

Po co Ci mood tracker?Po co Ci mood tracker?Po co Ci mood tracker?   



Jak
używać?
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PropozycjaPropozycjaPropozycja   
kolory emocjikolory emocjikolory emocji

Poniżej znajdziesz przygotowane dwie strony A4, czarno-białe, na bieżący oraz następny
miesiąc: Cały marzec pełen emocji oraz Cały kwiecień pełen emocji. Wydrukuj je sobie i jeśli
masz zeszyt do rozwoju osobistego lub kalenadarz możesz je tam wkleić.
Każda z nich ma legendę: Kolory moich emocji. 
Kwadraty należy wypełnić kolorem i obok dodać opis stanu emocjonalnego. Możesz oprócz
kolorów używać symboli literowych do dodania dodatkowych informacji. A teraz podam Ci
propozycje kolorów i symboli, jednak zachęcam Cię do własnych kolorów, z którymi najlepiej
się czujesz. 

symbole dod. info.symbole dod. info.symbole dod. info.

radość, entuzjazm, szczęście, ekscytacja 

złość, irytacja, wściekłość, rozdrażnienie

smutek, rozpacz, przygnębienie, tęsknota 

obojętność, zniechęcenie, apatia, znudzenie 
 

pokój, wyciszenie, ulga, odprężenie

strach, lęk, przerażenie, zamartwianie się 

x

E

ZMĘCZENIE

STRES, POŚPIECH, NAPIĘCIE

ENERGIA, MOTYWACJA

KŁÓTNIA, SPRZECZKA

BÓL, CHOROBA, PRZEZIĘBIENIE

MAŁO LUB BRAK SNU
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Pomaga kobietom:
  budować silne i prawdziwe 
poczucie własnej wartości, 
  oswoić emocje i stres.

 

LC Belief jest nazwą od pierwszych liter
nazwiska trenerki - Luna Cichowlas, oraz
od jej pierwszego talentu wg. instytutu
Gallupa, jakim jest właśnie Belief (z ang.
oznacza przekonanie, wiara).

Lidia ma ogromne marzenie, żeby Polki
znalazły się w pierwszej dziesiątce
narodów z silnym poczuciem własnej
wartości. Szczególnie zależy jej, by wsród
tej grupy były kobiety wierzące w Boga.
Wizja kobiet odważnie realizujących swoje
życiowe powołanie i msiję motywuję ją   
 do kolejnych działań, pomimo słabego
zdrowia i ograniczonego czasu.

MISJA LC BELIEFMISJA LC BELIEFMISJA LC BELIEF „Od zawsze miałam przekonanie, że drugi
człowiek ma w sobie wartość, znaczenie i jest
dobry. Od dziecka motywowałam rodze-
ństwo do dobrych zmian. Odkąd jestem
tego świa-doma wierzyłam i mocno wierzę w
możli-wości drugiego człowieka oraz z łat-
wością dostrzegam talenty u innych osób. 

Takie połączenie naturalnych zdolności
sprawia, że świetnie się sprawdzam w roli
trenerki rozwoju osobistego. To nie tylko
misja, ale też pasja! Kocham słuzyć
kobietom i towrzyszyć im na drodze ich
rozwoju.”

Lidia Luna Cichowlas,
trenerka rozwoju osobistego 

i duchowego. 



Kilka słów
więcej...
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„Jestem górskim łazikiem i mój styl to jednodniowe
wycieczki. Po prostu określam, gdzie chcę dojść,
przygotowuję się do tego i osiągam to, co sobie
wyznaczyłam. Uświadomiłam sobie, że w życiu jest
podobnie...

Różne szczyty to nasze marzenia i cele, ale droga       do
nich często jest niewygodna i pełna wyrzeczeń. Ciężko
jest osiągnąć szczyt bez wcześniejszego przygotowania,
pracowania nad swoją kondycją, budowania najpierw
siebie, by potem lepiej służyć innym. 

Jak możesz realizować życiową misję żony, mamy,
wolontariuszki itd., bez wcześniejszego stania się kobietą
dojrzałą emocjonalnie, świadomie używającą swoich
zdolności, talentów i umiejętności, wolną od lęku?”

PozostańmyPozostańmyPozostańmy
w kontakcie!w kontakcie!w kontakcie!

W drodze na wulkan Cotopaxi, Ekwador 

PotrzebujeszPotrzebujeszPotrzebujesz   
pomocy na teraz?pomocy na teraz?pomocy na teraz?

Do wiosennego wyzwania z upo-
rządkowaniem emocji brakuje
jeszcze trochę czasu. Jeśli potrze-
bujesz pomocy szybciej to zapra-
szam Cię na bezpłatną, 20-min.
sesję treningową: Moje emocje.

W sprawie sesji napisz do mnie:
kontakt@lcbelief.pl

W odpowiedzi podam Ci możliwe
terminy i ustalimy dogodny dzień
i godzinę na spotkanie dla Ciebie.
Dodam, że prawdopodobnie
jeszcze w tym roku będzie można
skorzystać ze spotkań ze mną    
 w formacie 1 na 1, gdyż zmierzam
w kierunku grupowych treningów,
kursów i e-booków.

https://www.facebook.com/lcbelief/
https://www.instagram.com/lidialcbelief/
https://www.youtube.com/channel/UCW75b_eR_K-lZKnPzivyCvg
https://www.lcbelief.pl/kontakt/

