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3. Att bli van med blygheten 

Hej igen fina blygmodig!

Är det verkligen möjligt att bli vän med en egenskap som man sett som

sin stora svaghet och fiende majoriteten av sitt liv? En egenskap som

samhället ofta ser som negativ och menar att vi måste jobba bort? Det

kanske låter som ett berg att bestiga, men det behöver det inte vara.

Vägen dit kan till och med vara väldigt spännande, vänlig och kärleksfull.

Jag är själv ett levande bevis på att det går att ändra om relationen till

blygheten helt och hållet. Att det är möjligt att uppleva frihet och

självkärlek utan att eliminera blygheten. Chansen att uppleva just detta är

dessutom betydligt större när man slutar kriga mot sin blyghet.

 

I dagens lektion kommer jag prata om alla de fantastiska fördelar som

kommer med att gå på den blygmodiga vägen. Den blygmodiga vägen

som handlar om självkärlek istället för självkritik. För fördelarna är många

och de har möjligheten att förändra ditt liv. Jag kommer även dela med

mig av hur du kan gå tillväga när det känns svårt att välja självkärlek, när du

upplever motstånd och hamnar i gamla mönster. För som du kommer få

se kan till och med motståndet ses ur ett stärkande perspektiv. Klicka på

bilden ovan för att komma till dagens video!

         oo

https://www.youtube.com/watch?v=eI65ISwwNy0&feature=youtu.be


Uppgift

Den här lektionens uppgift är att lyssna på en meditation som jag

spelat in till dig som du kan använda när du upplever motstånd. Den

hjälper dig att låta känslorna av motstånd att få ta plats en stund för att

sedan kunna bjuda in andra känslor som du vill ha mer av i denna

stund. För målet är inte att motståndet ska försvinna, som jag pratade

om i videon finns det där av en anledning att vilja skydda oss. Däremot

är målet att leva livet som vi vill oavsett motstånd eller inte. Klicka på

bilden ovan för att lyssna på den.

 

 

https://soundcloud.com/helena-blygmodig/blygmodigs-meditation-for-motstand/s-nboAX

