
Úkolníček

Pro dar duše sila 



Ahoj, vítám tě ve tvém úkolníčku. Možná ti budou tyhle ty úkoly
připadat trošku z cesty nebo třeba lehké, ale věř mi, že jsou důležité.
Jsou dělané přímo pro tebe a jsou dělané tak, aby se ti během 14 dní
podařilo prozkoumat svůj dar síly a taky ho aktivovat. 
Protože to není o tom, že jednou za čas si uděláme na úplněk rituál,
ale je to o tom, co žijeme každičký den. Je to o tom, jak změníme
naše návyky a naše přesvědčení. Víš, jaký byl rozdíl mezi ženami,
kterým jejich dary duše změnili život a těmi ženami, jejichž život
zůstal úplně stejný? Ty kterým to změnilo život byly ženy činu. Tzn. že
když se dozvěděly svůj dar, udělaly všechno proto, aby se s ním
spojily, aby se na něj nacítily, aby ho začaly používat životě. 
Doporučuju si úkoly zopakovat každy půl rok, protože dary duše
spouští fakt velkou transformaci a i když to třeba nebudeš vidět, tak
jakmile se po půl roce podíváš zpět, zjistíš, že jsi třeba úplně jiný
člověk. 
Body jsou jednotlivě jako dny. Každý den si odškrtni aktivitu. 

Odeber ze života jednu věc, kde máš pocit, že “musíš”.
Pusť si meditační hudbu a představ si, jak ti ze srdce vychází zlatá
stužka, která vede do vesmíru. Šplhej po ni, dokud nenarazíš na
shluk energie. Ten shluk energie je tvůj dar duše. Jak se v něm
cítíš? Jakou má barvu? Naciť se do něj a zeptej se, jaké jsou 3
aktivity, které ti vrátí tvou sílu hned teď. Jakmile získáš odpověď,
slez dolu a až se dostaneš ke svému tělu, zavolej si svou sílu a
energii zpět - ze všech míst, lidí, situací, entit a časoprostorů. Svůj
zážitek si někam zapiš.
Zařaď do života aktivitu č. 1
Zařaď do života aktivitu č. 2
Zařaď do života aktivitu č. 3

MANTRA:

Jsem připravená změnit svůj život 



A teď něco na tělo. Doslova. Zkus si vizualizovat svou verzi, která
je naprosto ve své síle. Žije to, po čem ty teď toužíš. Jak se
obléká? Jaký ma postoj? Nosí třeba nějaké typické doplňky?
Jakmile získáš tento obraz, vtěl se do ni. Třeba budeš muset
trochu pozměnit šatník nebo natrénovat chůzi či postoj, ale stojí
to za to.
Napiš si seznam 3 lidí, kteří pro tebe stojí ve své síle. Potom si
rozepiš (můžeš klidně taky na 3 body), proč to tak vnímáš a jaké
jsou ty charakteristické vlastnosti. Zkus se zamyslet, jak bys tyto
vlastnosti mohla posílit ve svém vlastním životě.
Vyřaď ze života 2 věci, u kterých máš pocit, ze musíš. 
Donedávna jsi nevěděla, že je tvůj dar síla. Možná ses silně moc
necítila nebo ne tak jako teď, když to víš. Tvoje předchozí já se
určitě obklopilo spoustu věcmi, které s tebou už třeba
nerezonují. I věci mají energii, bejby. Přece jenom furt žijeme ve
hmotě. Proto si kolem sebe udělej pořádek a tím myslím, že se
zbavíš věcí, které ti nepřináší radost a zároveň nejsou už ani
užitečné. Určitě jich najdeš kolem sebe spoustu. (pokud nejsi
zároveň znamením panna😁)
A protože manifestujeme pomocí vibrace těla, zkus si teď
upřímně odpovědět, zda se cítíš ve své síle i fyzicky. Možná tě
odpověď překvapí. Zeptej se sama sebe, co můžeš udělat pro to,
aby ses cítila silněji. A zkus si dnes dát nějaký mimořádný pohyb.
Pokud nejsi sportovec, nevadí, postačí i jóga z postele. :) Jde o to,
aby ses napojila na své tělo a uzemnila se. Protože i tom síla je.
Být tady a teď. 
A teď to vezmeme z opačného konce. Jaké jsou vlastnosti, které
v tobě vyvolávají opak síly? A jak je můžeš změnit/omezit? ( např.
může to být pesimismus, tak jak se můžeš začít dívat na věci z
lepší strany? Treba vděčnosti?)
Jsi energeticky hodně citlivá. Udělej si takovej radar a
prozkoumej, jestli ti někdo nebo něco ve tvém okolí nebere
energii. Odevzdáváš ji někomu nebo něčemu? Lidé se sílou mají
problém s hranicemi, pokud na tom nezapracují. Jak jsi na tom
ty? Možná teď máš už na mysli přesně tu jednu osobu, pokud ne,
zkus zapátrat hlouběji.



Všechny odpovědi máš v sobě, o tom nepochybuj. Pro každého
síla znamená něco jiného, každý ji bude projevovat jiným
způsobem. Teď už o sobě něco víš. Zkus si vizualizovat svou verzi,
která vede přesně takový byznys, jaký si přeješ a vydělává tolik,
kolik chceš. Co dělá jinak než ty teď? Jak komunikuje se svým
publikem? Jaká je její cílová skupina? Jaký aspekt síly předává?
Můžeš jít do detailu. Jaké jsou její brandové barvy? Čím lidé
poznají její příspěvek mezi těmi ostatními? Dělá živá vysílaní?
Atd…
Tak a teď poslední. Takovej trošku záludnej. Kde se právě ted cítíš
nejmíň svobodně? A jak to můžeš změnit? Jaké by byly první tři
kroky někoho, kdo totálně stojí ve své síle? A pak je udělej. 
A ještě takový bonus. Napsala sis, jací lidé v tobě evokují ten dar
síly. Ne vždy se daří,  ale je důležité v tom nezůstávat vědomě.
Proto až se budeš cítit né uplně ve své kůži, zeptej se, co by teď
udělala osoba x. Jak by to obrátila nebo třeba využila ten čas? 
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