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Boj se životem

adelidea.cz

Moje milá,
nevím, jestli jsi to někdy taky postřehla, ale já čím dál víc vnímám, že
náš život bereme jako neustálý BOJ.
Bojujeme o lásku a uznání, o výsledky a lepší post v práci.
Bojujeme proti nepříjemným emocím a snažíme se je zahnat
hned, jak se objeví. Jídlem, seriálem, motivačními citáty.
Bojujeme proti sobě navzájem jen proto, že máme jiné názory a
jiný pohled na svět (I když nám všem jde ve výsledku o to samé abychom byli zdraví, šťastní a svobodní).
Bojujeme proti vlastnímu tělu - tomu, jak nás příroda vyrobila.
A když nám fyzicky není nejlíp, namísto toho, abychom se
zastavili, prozkoumali, co je příčinou, a snažili se tělo navrátit do
přirozené, zdravé rovnováhy... bojujeme s nemocí.
Není divu, že nám pak přijde, že je náš život jaksi náročný a
vyčerpávající. Neustálým bojem totiž ztrácíme energii, kterou bychom
mohli využít úplně jinde.
Dneska si proto vyhraďme chvilku, kdy nebudeme bojovat.
Kdy se uvolníme a odevzdáme přítomnému okamžiku, se vším, co
přináší.

Vtělujeme se a uvolňujeme
"Jaké to je, když můžeme sami se sebou být se vším, co se v nás
nachází na úrovni fyzické, emoční a pocitové? Jaké to je, když
postupně zjišťujeme, že od sebe nemusíme utíkat? Že stačí jen čistě
prožívat a být v sobě beze snahy a úsilí něco řešit, zdokonalovat,
kontrolovat, nebo tomu rozumět?
Jaké to je dovolit si uvolnit se do sebe bez ohledu na to, jestli to
vnímáme jako příjemné nebo ne?
Jaké to je předat pomyslné žezlo jinému druhu inteligence a
moudrosti, než je naše mysl?
Jaké to je dovolit si víc a víc žít svobodu v prožívání..."

- Pavla Předinská (Jóga pro duši) www.jogaprodusi.cz

Přejít na video

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

To mě zajímá

