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2. Den starkande och helande blygheten 

Hej igen fina blygmodig!

Som vi lärt oss  i den första lektionen är det inte blygheten som är hindret för

oss. Istället är det de begränsade tankar och övertygelser som vi tänker om

vår blyghet och om oss själva som är roten. När vi är medvetna om detta kan

vi börja öppna upp för ett nytt, positivt, perspektiv på blygheten. För att

lägga grunden för det behövs en förståelse för varför blygheten finns och

fortfarande är så utbredd över hela världen. Därför kommer jag i dagens

lektion berätta för dig om  den riktiga powerhistorian till varför människan

utvecklade blyghet. Det är en historia som du inte vill missa. 

 

Dessutom delar jag med mig av mitt stärkande och helande perspektiv på

blyghet. Ett perspektiv som jag längtar efter att dela med dig eftersom det

har möjlighet att helt transformera din relation till din blyghet och till dig

själv. Genom det kan du på riktigt äntligen lämna självkritiken och istället

skapa helande, kraft och självkärlek. Genom det kan du inse att det är

möjligt att uppleva blyghet och samtidigt leva som man längtar efter.

 

Klicka på bilden ovan för att komma till dagens video!

 oo

https://youtu.be/xfhZcABQJWA


Uppgift

 : o

Denna lektions uppgift handlar om att börja bli nyfiken vad dina sociala

rädslor vill berätta för dig och bemöta dem med medkänsla och

förståelse. I denna uppgift får du nämligen möjlighet att upptäcka vad

som finns bakom dem och vad du egentligen längtar efter i sociala

sammanhang. Att börja bemöta sin blyghet på detta sätt är i praktiken

att påbörja programmera in en positiv och stärkande övertygelse.

 

Det finns ett hjälpblad på nästkommande sida som ger dig stöd och

inspiration för att lättare kunna genomföra punkt 3.

 

1. Börja observera dina rädslor i sociala sammanhang genom att

uppmärksamma vad dina tankar handlar om. Gör detta utan att

försöka döma dina tankar och rädslor. Detta första steg är det absolut

viktigaste eftersom det handlar om att bli medveten, något som är helt

avgörande för att skapa positiv förändring. Känner du att du inte är

redo för de andra punkterna än är det mer än tillräckligt att enbart

göra denna första. 

2. Skriv ner alla dina rädslor

3. Undersök vilken längtan dina rädslor grundar sig i. Detta gör du bäst

genom att bemöta rädslorna på samma sätt som du skulle bemöta

dem om de fanns hos någon du bryr dig mycket om. Alltså genom

medkänsla och förståelse. När du hittat vad du längtar efter skriver du

ner det. 

4. Sätt dig ner en stund i lugn och ro, sänd nu ett tack till dina rädslor

för att de visat dig vad du längtar efter. Tacka dem och berätta sedan

för dem att de kan vila nu för du kommer börja hjälpa dig själv att ge

dig vad du längtar efter (hur du kan börja göra det kommer vi prata

mer om i lektion 4 i denna kurs). Det ska dock poängteras att målet här

inte är att få bort alla rädslor, målet är snarare att kunna bemöta  sina

rädslor med värme och på grund av det kunna leva fullt ut även med

rädslor. 

 

 



Hjalpblad oo

Rädsla för...
...att visa hela sig själv

...att se någon i ögonen

...att inte passa in i gruppen

...att vara "för mycket/för lite"

...att göra fel

...att inte ha kontroll (ex att inte

veta vad man ska säga/göra)

...att stå upp för sig själv (ex vid

olika åsikter)

...att bli avvisad (många sociala

rädslor bottnar ofta i denna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundar sig ofta i längtan efter...
...att känna sig trygg i sig själv

...att känna samhörighet

...att känna tillhörighet

...att uppskatta sig själv som man är

...att känna sig tillräcklig oavsett

...att kunna vila i att man tar emot sig själv

som sin egen vän och trygghet oavsett

...att kunna lita på sig själv och stå i sin 

 känsliga och blygmodiga kraft

...att känna sig älskad och sedd för den

man är av sig själv och andra

 


