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Mod de lucru: 
1. Printezi cele 3 pagini ale caietului. Dacă poți,printează
color. Te va ajuta să ai o stare potrivită când îl privești. 
2. Copiezi 20 de exemplare pentru pagina 2.
3. Coperta, cele 21 de file zilnice și această ultimă pagină le pui
laolaltă în Proiectul tău 21 R. 
4. Timp de 21 de zile, rezervă dimineața 10 minute în care să
completezi fila din zi. Începi cu data, apoi unul câte unul caută câte
un nume al unei persoane care te-a ajutat în vreun moment al vieții
tale. Poate fi o rudă, poate fi un prieten, poate fi un profesor sau un
coleg. Ai interacționat cu sute cel puțin. Scrie numele celor ce ți-au
venit în minte și lângă nume, numărul de telefon. Dacă totuși nu ai
date de contact, poate cunoști pe cineva care-l cunoaște... și afli. Și
atât acum. Zece minute. 
5. Pe parcursul zilei, pur și simplu strecoară între activitățile tale
câte un apel către persoanele din listă. Fii scurt Chiar dacă de mult
nu v-ați auzit, acum tocmai restabiliți contactul și
apoi, cu altă ocazie, veți povesti. Ai în vedere UN SINGUR
OBIECTIV, acela de A TRANSMITE RECUNOȘTINȚA TA.
Amintește-ți că fiecare persoană din listă ai ales-o pentru că te-a
ajutat la un moment dat. Spune-i cum ți-ai amintit de această
persoană și că amintirea te-a bucurat. Mulțumește-i pentru asta. 
6. Seara, rezervă alte 10 minute pentru Proiectul tău de Abundență.
Poate nu cu toate persoanele ai reușit să comunici în ziua care se
încheie. Către ei, 5 minute, trimite din inimă gânduri de
mulțumire, de recunoștință și bucurie! Pe rând sau tuturor deodată! 
7. Deja te simți mai bine, știu asta! În cele 5 minute rămase, te rog
încheie ziua ta din acest proiect cu un desen. Nu trebuie să fii artist!
Desenează orice imagine, cât de simplă, care să exprime CUM a fost
ziua ta. Cum te-ai simțit? Crede-mă, la sfârșit, adică după 21 de zile,
te vei distra admirând opera ta! 

Mai departe, când proiectul s-a sfârșit, nu uita să TE DESENEZI!
Rămâi cu tine în minte și fii RECUNOSCĂTOR 

pentru tot ce ești și ai!
Aceasta este calea pentru ABUNDENȚĂ!
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ASTĂZI,
Proiectul s-a încheiat!

Desenează aici cum te simți astăzi!

Sunt Teodora Gabriela Călin, life&Business Leadership Coach și
 te felicit pentru reușită!


