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Moje milá,
konec roku se blíží a tak je na čase pustit vše, co už nám neslouží.
Jedině tak můžeme v novém roce plnit svoje předsevzetí a cíle
sebevědomě, s odvahou, sebedůvěrou a klidem.
Dneska se spolu s Natálií Kolárovou proto pomocí techniky
Thetahealing® zaměříme na odpuštění a propojení se svým srdcem.
Tak já zase předávám slovo a přeju, ať si dnešní okýnko kalendáře
naplno užiješ...

Co je Thetahealing?
"ThetaHealing® je nielen filozofia, ale aj ucelený liečebný
systém, ktorý je vhodným prostriedkom k zmene našich
presvedčení, ktorými obmedzujeme samých seba. Táto
technika sa využíva na posilnenie pozitívnych presvedčení, k
lepšiemu pochopeniu seba samého a k rozvíjaniu spirituality
v prospech celého ľudstva."
- Natália Kolárová

Prečo je dôležité odpustenie sebe samej/samému?
Pretože mnohokrát sa obviňujeme, bojujeme so sebou,
ubližujeme si ne/vedome, spochybňujeme sa, odmietame sa,
nenávidíme.
Viníme sa pre to čo sme urobili, alebo za to čo sme neurobili.
Viníme sa, ba až odsudzujeme sa za to, aký život sme žili,
respektíve nežili.
Následne sa hneváme na seba samých.
Spadáme do rôl obete. Zhadzujeme svoju zodpovednosť za svoj
život, a ak sa nám niečo zlé stane, tak hľadáme vinníka, len aby
sme si nepriznali pravdu pred sebou.

Prečo prepojenie so svojím srdcom?
Pretože naše srdce je úžasný orgán v našom tele, funguje 24/7
Kvôli ublíženiam či od ostatných alebo od seba samej/samého
sme si ho pomaličky, ale isto zatvorili.
Lebo kvôli pochybnostiam seba, sme prestali dôverovať sebe
samým.
Aj vďaka prepojeniu so svojím srdiečkom sa viac navnímame, to
kým sme.
a omnoho viac...

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

To mě zajímá

