30 DAGAR AV
PEPP,
MOTIVATION &
INSPIRATION

Gör det tillsammans med mig
- Maya Nestorov

TÄNK OM VI TJEJER
VARJE DAG VAKNADE
MED TRON OM ATT
ALLT VAR MÖJLIGT.
JAG ÄR HÄR FÖR ATT
HJÄLPA DIG ATT
BÖRJA TRO.

Dag 1
Börja året lungt & sakta. Var snäll
mot dig själv & rusa inte iväg för att
uppnå alla dina nyårslöften direkt.
Tänk på att du har hela 364 dagar
kvar innan det är 2018. Blir du inte
klar tills dess så fortsätt nästa år
med att uppnå dina mål.

Dag 2
Börja din dag med att sätta klockan
15 min tidigare & ta en lugn
meditationsstund för dig själv.
Känns det jobbigt med meditation
drick en kopp te & fundera över vad
som ger dig tacksamhet.

Dag 3
Börja din dag med att
skriva ner fem saker du
är tacksam över. Det
kan vara allt från
dina vänner, din
pojkvän till saker
eller händerlser du
varit med om. Ta en
stund varje dag och
känn hur lyckosam du
är över allt du har.

Dag 4
Avskaffa orden "Jag kan inte". Om
du under dagen få hack i din
personliga skiva. Stanna musiken &
bytt skiva direkt. Det är dags att bli
din egen inre hejar klack och
ersätta den gamla musiken med
orden "jag kan faktiskt". Positiv
pepp-snack kommer utan tvekan
att ändra din syn på dig själv.

Dag 5
Stanna upp & ge någon du möter ett
leende. Vi är aldeles för upptagna
med att titta ner i våra telefoner. Ett
leende på läpparna peppar andra till
att le & det får dig att bli glad.

Set a clear goal.
Vizualise it.
Stay focused.
work hard.
Believe in yourself

Dag 6
Relationer inkluderar den som du har
med dig själv. Om du inte har en bra
relation med dig själv kan du inte
skapa ett liv som du till 100% kommer
att älska. Börja jobba på den
relationen så kommer allt annat att
falla på plats. OBS jämnför dig aldrig
med någon annan. Du är du & den
personen behövs.

Dag 7
Ta hand om dig själv. Ge din kropp
den bästa kosten för att den ska
fungerar på bästa sätt. Nöjd dig inte
med lagom, utan har du en lagom
kost kommer du även få en lagom
hälsa. Du förtjänar det bästa & inget
annat.

Lycka till
fina du!
Glöm inte att häng med
nästa måndag, för då får du
ytterligare 7 nya dagar som
kommer peppa, inspirera &
motivera dig tillsammans
med mig.

Här hittar du mig på mina sociala medier
@mayanestorov

www.naturligtsnygg.se/mayanestorov/

