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Moje milá,
dneska na Tebe čeká první jógová lekce ❤️Připravila ji pro nás Blanka
Vašutová.
Než Tě přesměruju na její jógové video z kouzelné portugalské pláže,
mám pro Tebe takové malé zamyšlení z knížky Four thousands
weeks, kterou teď po večerech louskám.
Pokud se dožijeme 80 let, prožijeme zhruba 4000 týdnů.
To není zas tak moc, když se nad tím zamyslíš.
Můžeme si tak být naprosto jistí, že...
✨ nestihneme navštívit většinu míst na této planetě
✨ nestihneme přečíst většinu knih
✨ nestihneme zkouknout většinu filmů a seriálů
✨ nestihneme vyzkoušet většinu aktivit
✨ nestihneme ochutnat většinu jídel
✨ nestihneme poznat většinu lidí
Zní to depresivně? Samotnou mě tato myšlenka občas dost stresuje.
Ve skutečnosti se ale v uvědomění a přijetí tohoto faktu může skrývat
OBROVSKÝ KLID.
Když přijmeme, že je náš čas na tomhle světě omezený a že do něj
prostě nemůžeme nacpat všechno... můžeme se o to přestat snažit.
Můžeme si přestat nadávat za to, že toho nestíháme "ještě víc",
protože víme, že naše dny prostě nejsou nafukovací.

A tak si můžeme začít vědomě vybírat.
Vybírat, k čemu chceme tento svůj časový úsek využít a k čemu zase
ne. A začít díky tomu žít naplno, autenticky a po svém.

Cvičení
Připrav si papír a propisku a rozděl si papír na dva sloupce. V
bodech si do nich potom zapiš:
1. sloupec: kdybys nic nemusela, neměla žádné povinnosti a
závazky, jaké aktivity bys přestala dělat?
2. sloupec: kdybys měla neomezené množství peněz a
nemusela řešit ani žádné jiné překážky, čím bys svoje dny
naplnila? Co bys dělala?
Až si sloupečky naplníš, zamysli se nad tím:
Můžeš některé aktivity z prvního sloupečku opravdu
přestat dělat?
Pokud ne, jak si je můžeš zpříjemnit?
Které aktivitě z druhého sloupečku se chceš začít víc
věnovat? Jak bys ji mohla víc zapojit do svého života už
teď?

A teď už si užij jemné jógové plynutí s Blankou!

Přejít na video

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

To mě zajímá

