
Zastanów się czy jest coś co chciałabyś odpuścić, pozwolić odejść ze swojego życia?

Rozważ: 
a. relacje
b. myśli o sobie, wizerunek 
c. Czasami są sytuacje, relacje, które ogólnie rzecz biorąc działają, ale ty nie jesteś w nie już
tak zaangażowana jak wcześniej, "nie czujesz" tego
d. przekonania o tym, co warto, co nie warto, co jest ważne, co nie
e. nawyki, przyzwyczajenia
f. praca, która nie daje ci satysfakcji
f. walkę o coś, starania, próby naprawienia, 
g. chęci, aby było inaczej niż jest, chęć osiągnięcia czegoś..
h. emocje

2. LET IT GO/etap wyrywania "chwastów" w ogrodzie

1. LET IT BE/ podlewamy to, co już jest, cieszymy się tym, co mamy w ogrodzie. 

Zauważ, co w twoim życiu przynosi ci radość, szczęście, życzliwość.  Może nie zauważasz
tego na co dzień? Co działa? Przynosi satysfakcję? Czemu chciałabyś dać więcej uwagi,
aby rozkwitało? Przy czym chciałabyś się zatrzymać, aby jeszcze bardziej poczuć radość,
poczucie szczęścia? Przypomnij sobie te elementy, osoby, zdarzenia i zapisz, a potem
przez chwilę pozwól sobie na odczuwanie radości. Pobądź z emocjami, które się pojawią
co namniej 15 sekund :-)

Rozejrzyj się i spójrz na miejsce w którym jesteś. Co chcesz w życiu pielęgnować, czemu
dawać uwagę, co ma rosnąć? Czego chciałabyś więcej?

Jak być dobrą dla siebie? || Katarzyna Urbaniak : Kobiecy Element

Pielęgnowanie ogrodu
Zauważ, co rośnie w ogrodzie UMYSŁU, jak jest w nim teraz. Jakie myśli, jakie warunki dla
emocji, jakie nawyki, schematy, przekonania..
Zauważamy wszystko, co jest. Jasno widzimy, co rośnie. To jest też proces i pewnie
obserwujemy to na co dzień. Tutaj zapraszam cię do refleksji nad tym, co obserwujesz
teraz, co wydaje się najważniejsze...Bez ciśnień, że ma to być wszystko spisane...Jeśli
wydaje ci się to zbyt szerokie, może łatwiej będzie wybrać obszar życia i przyjrzeć się pod
tym kątem. np. relacji z partnerem, pracy, relacji z ciałem...?Dzięki temu, że dopuszczamy
świadomość, jak naprawdę jest, możemy potem zdecydować, co robimy z tym, co rośnie.



Refleksje, pierwsze kroki. Pamiętaj, że nie ma dobry i złych odpowiedzi, ty
najlepiej na ten moment wiesz.
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LET IT IN/SADZIMY ZIARNA W OGRODZIE

Co chciałabyś zaprosić do swojego życia? Dopuścić? Może jakieś emocje? jakieś
nowe relacje? myśli o sobie? aktywności?(może jest coś co zawsze chciałaś robić,
ale to odkładałaś? np. nauka tańca! :-), wieczorne kąpiele, czułe słówka, częstsze
spotkania z przyjaciółmi?myślenie o sobie dobrze! :-)


