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VIDEO #6
Tentokrát se zaměříme na prostředí, ve kterém žiješ a pracuješ.
Platí pravidlo, že pokud chceme ve svém životě něco nového,
potřebujeme pro to vytvořit místo. Nové partnera si přitáhneš horko
těžko, když doma budeš mít "binčuš", plno zbytečností a narvané
skříně. A pokud jsi ve vztahu, tento chaos a "bordel" doma se pak
přenáší i do vztahu - je mezi vámi neklid, nejasná komunikace,
schovávání emocí apod. Pokud chceš mít čistý (upřímný a
láskyplný) harmonický vztah, je potřeba tomu přizpůsobit i naše
hnízdečko lásky.
ÚKOLY:
PROJDI SI SKŘÍNĚ - vše staré, rozbité, nepotřebné a co Ti
nepřináší radost (zodpověz si upřímně!), bez kompromisu
pošli dál. Opravdu to udělej, budeš překvapená, jak to pohne
s energií pro otevření se lásce.
ZBAV SE VZPOMÍNEK NA EX - schováváš si v šuplíčcích
vzpomínky na expartnery? To je stará energie, která blokuje
příchod nového partnera, případě hluboký a otevřený vztah s
tím tvým stávajícím. Minulost už je pryč. Je potřeba se držet
pouze v tom, co je TEĎ. Mít doma připomínky na ex je jako
chtít nové auto, ale stále mít stále sentiment na staré a
rozbité, které moc nefunguje. Ano, jezdila jsi v něm několik
let, užila sis s ním několik výletů, ale je čas na lepší verzi
auta, která bude sloužit a zažiješ s ní nová dobrodružství.
V LOŽNICE MĚJ VĚCI V PÁRU - jak to vypadá v Tvé ložnici?
když tam někdo přijde, napadne ho, že máš vztah, nebo jsi
sama? I když jsi sama, buď už na partnera připravená a žij,
jako by tam pravidelně spal.
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To znamená: velká postel, dva noční stolky, dvě peřiny,
zamilované obrazy s dvojicemi. Pokud se Ti to do bytu
nevleze, přemýšlej, jaké změny udělat, aby to vypadalo, že už
chlapa máš. Pokud jsi ve vztahu, v ložnici si pořádně pokliď!
Není tam nějaké haraburdí, věci pod postelí (na to fakt
bacha), jsou tam věci v páru a evokující lásku? Budeš se divit,
jaké změny se budou dít, když tuto místnost vyladíš na lásku.
KVĚTINY- pokud máš doma nějaké uschlé nebo umělé
květiny, bezkompromisně je vyhoď. To jen přitahuje konec
vztahu, vztah bez emocí a umělý. Naopak si často pořizuj
čerstvě řezané květiny, ty jsou život (můžeš si představovat,
že jsi je dostala od svého partnera).
MÍSTO PRO PARTNERA - pokud jsi sama, měla bys už žít,
jako partnera máš. To znamená, kde má uložené své věci udělej prázdný prostor, máš pro něho sprchový gel, nádobí,
pivo v lednici?
PŘIVOLEJ DO DOMU RADOST - když se doma rozhlídneš
kolem sebe, nebo když přijdeš domů, jak se cítíš? Tvůj domov
by mělo být místo nejvyšší radosti. Tvoje prostředí stále
podvědomě ovlivňuje Tvůj život a vztahy. Pokud Tě doma
něco vytáčí, nedělá Ti to dobrou náladu, stresuje Tě to apod.,
okamžitě to změň. Jen radostná a čistá domácnost může
přinášet šťastné vztahy.
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Vzpomeň si na všechny své bývalé partnery. Cítíš vůči
nějakému z nich vnitřní bolest, křivdu, zlost, smutek, lítost
apod.? Je nejvyšší čas se od nich oprostit.
ÚKOLY:
Vypiš si jméno partnera a co máš u něho nedořešené.
Udělej si meditaci ve videu - navede Tě na osvobození od
něj, proveď na každého partnera zvlášť. Je dobré si to
rozložit do několika dnů.
Každého z partnerů si představ jakoby před sebou, cítíš
mezi vámi nějaké spojení? Může to vypadat jako provázky,
řetězy, kabely, nitky apod. Tato spojení v představě
přestřihni nebo přesekni, opakuj, dokud se spojení zcela
nepřeruší.
Pokud je tam některý, kterému potřebuješ něco říci, napiš
mu dopis. Ten pak dej do čisté obálky a hoď do schránky. Je
důležité, abys podvědomě dostala zprávu, že jsi mu svoji
pravdu řekla.
Vnitřně ex partnerovi poděkuj za všechny lekce a
zkušenosti, které Ti předal a popřej mu krásný život a nový
vztah. Je potřeba, abys mu od srdce poděkovala popřála mu
radostný život. Pokud je tam ještě nějaká křivda nebo zlost,
opakuj meditaci. Zlost můžeš vybouchat do polštáře a
představovat si, že je to ex.

