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4. Framat pa den blygmodiga vagen, tillsammans!

Hej igen fina blygmodig!

Att börja gå på den Blygmodiga vägen handlar i grunden om att byta

ut självkritik mot självkärlek. Att se att du är tillräcklig som du är. Blyg

och allt. För när vi börjar inse att vi är tillräckliga, det är då magiska

saker kan hända. När vi slutar skapa ett motstånd till oss själva genom

självkritik och självhat öppnar vi nämligen upp ett utrymme för det

hjärtat mest av allt längtar efter. På den blygmodiga vägen expanderar

vi och lämnar plats för fantastiska saker som meningsfullhet, kärlek och

känsla av samhörighet. 

 

Den blygmodiga vägen handlar även om att se längtan bakom sina

rädslor och i praktiken ge sig själv det man längtar efter. I denna lektion

kommer jag prata om hur du kan gå tillväga för att börja göra precis

detta. Något som är så kraftfullt, helande och transformerande. Att göra

detta själv kan dock kännas ganska ensamt och svårt, varför jag

förespråkar att vi ska gå på den blygmodiga vägen tillsammans. Därför

kommer jag i slutet på denna video berätta om en spännande

överraskning som jag längtar efter att dela med dig. Klicka på bilden

ovan för att komma till dagens lektion!
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https://youtu.be/k8jSEKFMqIU


Uppgift

I denna sista uppgift ska du få möjlighet att presentera dig, precis som

du är, i "Vårt blygmodiga community" på Facebook! Som jag berättade

om i videon har jag startat en sluten Facebook-grupp för oss

blygmodiga för att vi ska kunna skapa ett eget stärkande och helande

community tillsammans. Ett community där vi kommer har möjlighet

att lära oss mer om hur vi själva kan ge oss det vi längtar efter i hjärtat.

Ett community där vi kan uppleva den där efterlängtade känslan av

samhörighet med andra fina blygmodiga som förstår oss. Ett

community där vi peppar och stöttar varandra att fortsätta på den

blygmodiga vägen av självkärlek tillsammans. Ett community att helt

enkelt hämta massvis med positiv energi ifrån. 

 

Uppgiften, som är frivillig, är att skriva en presentation i gruppen där du

berättar vad du vill om dig själv. Förutom det vill jag även uppmuntra

dig att dela med dig om vilken längtan du under denna kurs har

upptäckt finns bakom någon av dina rädslor i sociala sammanhang. 

 

Många av oss som upplever blyghet längtar efter djupare, meningsfull,

kontakt med andra och att få känna samhörighet. Därför vill jag att vi

tillsammans skapar ett community där det är tillåtet att vara sårbar och

öppna upp sig om sina rädslor och vad man längtar efter i hjärtat.

Genom denna uppgift har vi möjlighet att tillsammans skapa precis en

sådan känsla i vår grupp. Jag rekommenderar dig att göra uppgiften för

att du är en viktig del av vårt community och jag vill lära känna dig. Men

uppgiften är som sagt helt frivillig och du skriver själv presentationen

om och när du känner dig redo. Vill du först kolla av läget i gruppen är

det såklart helt okej. Kom ihåg: Du är tillräcklig och välkommen precis

som du är! 

 

Jag ser fram emot att möta dig i vårt community! 

Massa kärlek och värme till dig från mig.

/Helena

 

Klicka på hjärtat ovan för att

komma till vårt community!

https://www.facebook.com/groups/398147591028646/?source=unknown
https://www.facebook.com/groups/398147591028646/?source_id=139273736197303

