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 15
Kom ihåg en sak - Ge aldrig up!
Att tro på sig själv är en muskel du
måste jobba med varje dag. Var envis
& fortsätt framåt för det blir lättare,
roligare & bättre hela tiden. Livet är
här för oss & inte emot oss.

Dag 16
Meditera varje dag! Det är också en
av sakerna du bör hitta tid för. Ladda
ner en app idag eller gå på en klass &
ta dig tiden. Det kommer förändra
ditt liv.

Dag 17
Gör något för någon
annan idag. Hjälp någon
på gatan med att lyfta
deras vagn eller laga mat
till din man, pojkvän
eller flickvän. Sprid
kärleken genom att ge &
du kommer få så mycket
positiv kraft tillbaka.
Sprid positivitet & kärlek
vidare!

Dag 18
Njut av att vara ute i naturen en
stund. Lappa solljus, andas frisk luft
eller krama ett träd. Genom att
visstas i naturen frigör du massor av
positiva ämnen i kroppen &
"reconnectar" till ditt inre sana jag.

Dag 19
När du umgås med vänner prata bara
positivit om dig själv & andra. Gå en
hel dag utan att säga något negativ
om någon eller något. Den positiva
energin kommer sväma över & du
kommer vara på rätt frekvens för allt
underbart att komma in i ditt liv.
Stay positiv!

Just
give it all
you got
Why
the hell not!

Dag 20
Öva, öva & övan varje dag på att vara
positiv, nöjd med dig själv & tro på
mirakel i livet. Ingen är perfekt så
försök inte sträva efter det, utan du är
grym precis som du är just nu. Att
börja tro kräver praktik vrje dag. Så
börja nu & säg till dig själv varje dag i
spegel att du är fantastisk.

Dag 21
Börja läsa på en självbiografi av
någon du gillar. De ger dig insikter,
förståelse & lärdomar som du
kommer ha nytta av. Alla går vi
igenom saker i livet så du är aldrig
ensam. Jag tror på dig!

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/

