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raport w grupie codziennie przez cały tydzień 
Twoje przemyślenia - wypowiedź w min. 3 zdaniach o tym co zmieniło w Tobie to wyzwanie, czego
doświadczyłaś, co było najważniejsze. 

I miejsce: Kompas Kariery/MindSonar - o wartości 800 zł 
II miejsce: 3 miesiące udziału w Mastermind - o wartości 600 zł 
III miejsce: 3 udziały w Boskim Biznesie Online  - o wartości 157 zł 
IV miejsce: wybrane szkolenia online 
V miejsce: 1 dowolne szkolenie z Akademii Boskich Liderek 

DOŁĄCZ DO NASZEGO BOSKIEGO WYZWANIA WIELKOPOSTNEGO, WYKORZYSTAJ 
MAKSYMALNIE TEN CZAS I WEŹ DO SERCA:
 40 BOŻYCH OBIETNIC NA 40 DNI POSTU.

Przed nami przygotowania do największych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Jak do tego czasu podejść z dobrym nastawieniem?
Jak nie dać się przytłoczyć wydarzeniom?

Warto ten czas wykorzystać w 100% i zadbać o rozwój swojego ciała, serca, ducha i rozumu. 

Rozpoczynamy już w Środę Popielcową  2 marca, a kończymy 10 kwietnia. Chcę, abyś każdego dnia wzrastała
w dobrych nawykach i prawdziwie stawała się Boską Kobietą - Ambasadorką Nieba na Ziemi. 

Wszystko po to aby ostatecznie poznać Miłość Boga do człowieka i przeżyć pięknie i świadomie Wielkanoc.  

Nasze wyzwanie to konkurs na najpiękniejsze zmiany w naszym życiu w każdym obszarze. Za wytrwałość, za
podjęcie wyzwanie czekają też na Ciebie wyjątkowe nagrody.  

Każdego dnia zdasz relację na grupie Boski Biznes – Bogate Kobiety z wykonanego zadania z obszarów ciało,
duch, serce i rozum. 

Wystarczą 4 słowa np: #1- bieganie, nowenna, SMS, szkolenie, tak, abyśmy mogli zweryfikować czy wykonałaś
to co powinnaś. Na raport masz czas do godziny 8.00 rano następnego dnia.

Codziennie w każdy dzień Wielkiego Postu będą błogosławieństwa - Boże Obietnice, które mają dodawać Ci sił,
wytrwałości i odwagi w działaniu.

Uwaga!
Liczy się wytrwałość i raport w każdym tygodniu, a także podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami z
każdego tygodnia pracy nad sobą. 
Każdy tydzień liczymy oddzielnie i są 2 warunki konkursowe: 

 
Dla Tych z Was, które wytrwają do końca w wyzwaniu WIELKOPOSTNEGO przewidziałam 5 super nagród:

obietnic40
NA  WIE LK I  POST

#BOSK IB I ZNES



1. Ciało
Ruch, woda, uroda

 
Ruch. Taniec, bieg, spacer, a może siłownia? 
Na co Ty postawisz, aby zadbać o swoją kondycję? 
A może najwyższy czas aby zawalczyć o picie wody lub zatroszczyć się o urodę? 
W pierwszym tygodniu wyzwanie polega na tym, abyś 15 minut dziennie poświęciła na jakąkolwiek formę
aktywności fizycznej. W kolejnych tygodniach czas będzie wzrastał o 2 minuty, tak więc w drugim tygodniu
będzie to już 17 minut, w trzecim 19 minut, a w ostatnim 27 minut. Jeszcze raz podkreślam – ruch dowolny.
Możesz też skupić się na piciu wody - wyzwanie 1,5l. i zwiększamy.
A jeśli wyzwaniem jest uroda, bo nigdy tego nie robiłaś - poświęcasz temu min. 10 min. 

2. Duch
Modlitwa i Słowo Boże. 

 
Podejmij dowolną formę modlitwy. Może być Nowenna, Zawierzenie, Msza św., Tajemnice Szczęścia, a może
słuchanie lub czytanie Słowa Bożego.
Wyzwanie - 15 min. czasu z Bogiem.
 

3. Serce
Docenianie i Wdzięczność.

 
Zadania będą polegać na tym byś każdego dnia doceniła Siebie bądź inną osobę, poprzez dobre słowo, SMS,
nagranie na stories, skomentowanie posta.
Albo zapisała i podzieliła się tym za co jesteś wdzięczna każdego dnia. 

4. Rozwój
Rozwój, szkolenie, książka

 
Rozwój. Codzienny złoty kwadrans, czyli czas na naukę i rozwój. Chodzi o to abyś poświęciła min. 15 minut
każdego dnia podczas Wielkiego Postu na szkolenie, czytanie artykułu, książki, pisanie czy słuchanie
konferencji, która wpłynie na Twoją wiedzę i umiejętności.
Dodatkowo uczymy się nazywać swoje emocje i wyciągać wnioski. Każdego dnia nazwij najsilniejszą emocję,
którą przeżyłaś danego dnia, a potem wyciągnij z tego wnioski i zapisz czego nauczyłaś się o sobie, dzięki temu
doświadczeniu 

 
Dołącz do naszych BOSKICH WYZWAŃ WIELKOPOSTNYCH!

Wykorzystaj ten Postny Notatnik, abyś bardziej namacalnie widziała i kontrolowała swój wzrost 
i pracę nad sobą. 
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...../...../2022/...............................

DUCH - modlitwa, medytacja Pisma Świętego

CIAŁO - woda, ruch, uroda

SERCE

UMYSŁ

Inspiracje dnia:

Doceniłam...

Jestem wdzięczna za....

Najsilniejsza dzisiejsza emocja:

Nauczyłam się:
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Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo.

Księga Powtórzonego Prawa 30, 19


