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Moje milá,
co tě jako první napadne, když se řekne RADOST?
Snad ve všech motivačních knížkách a článcích a příspěvcích na
sítích, se dočteš, že ta opravdová radost vychází zevnitř. Že ji
nemůžeme najít někde venku, ale že ji nosíme vždycky uvnitř sebe.
Je to pravda. Jenže co si budem, pokud "to okolo" nefunguje, je o
to těžší se na tenhle vnitřní pocit naladit.
Pokud jsme v práci, která nás vysává, trávíme čas s lidmi, kteří nám
berou energii, jsme zahlcené úkoly a okolo sebe máme nepořádek...
je sakra těžké zastavit se a vrátit se k téhle naší přirozeně radostné
podstatě.
Co s tím? Vezmi si tužku a papír a pojď se podívat, jak můžeš do
svého života dostat o špetku radosti víc.

Moje radosti
Sepiš si seznam momentů z minulosti, kdy ses cítila
nejšťastnější, nejspokojenější a nejvíc naživu.
Můžou to být celá dlouhá období, ale taky momenty, které
trvaly jen pár minut

Potom na chvíli zavři oči a zkus si momenty v mysli znovu
prožít všemi smysly. Vnímej, co jsi v tu chvíli viděla, slyšela,
cítila a jaké emoce jsi prožívala...
⭐️ Kdykoliv je ti mizerně, cítíš zahlcení, smutek, prázdnotu...
zkus se ladit na tyto pocity.
Pokud se ti do mysli vkrade lítost nad tím, že už je tato
konkrétní chvilka dávno pryč, zkus se přeladit na jinou,
"neutrálnější" vzpomínky.
⭐️ Zamysli se nad tím, co tyto momenty spojuje. V čem jsou
podobné? Co se během nich dělo? Kde se odehrály? Kdo další
v nich hrál roli?
⭐️ Jak můžeš víc takových momentů dostat do svého života?
Co konkrétního můžeš v dalších dnech podniknout, aby ses
takto cítila?

Pro probuzení vnitřní radosti si
potom pusť řízenou meditaci od
Kataríny Magyaricsové ❤️

Stáhnout meditaci

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

