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Tweet

Tebi, s hvaležnostjo v srcu

Živijo!

» Tebi, s hvaležnostjo v srcu« je prispevek/zgodba, ki spomni, da smo živi. Da čutimo fizično
prisotnost , da se iz globin povežemo z lastnim površjem. Zavedati se moramo , da je površina le
rezultat notranjega. Treba je negovati seme, ki smo ga posadili. Notranji svet je seme. Če je le ta
poškodovan, ga negujmo , očistimo plevel ... Negujmo z ljubeznijo, da lahko pozitivno vplivamo na
rezultate prihodnjega fizičnega. Kaj pa je fizično?

Vabimo te k branju prispevka/zgodbe , ki ga je samo zate napisal naš edinstven metulj Nina.

Tebi ...., ki ...
Več v nadaljevanju spodaj ...

Naslov zgodbe :

Tebi , s hvaležnostjo v srcu

»Tebi … , ki sem te vsa leta zanemarjala …

Tebi … , ki si me prisilil, da sem se zazrla vase …

Tebi … , ki si me ustavil … ...
Tebi … , ki me vedno nežno opominjaš , da te slišim in začutim …

Tebi … , ki me z bolečino opozoriš, da sem si naložila preveč …

Tebi ..., ki mi vedno znova omogočaš , da se lahko premaknem naprej …

Tebi … , ki me podpreš , da zlezem do vrha …

Tebi … , ki mi s svojo gibčnostjo omogočaš, da lahko presežem svoje meje …

Tebi … , ki mi oprostiš male pregrehe …

Tebi … , ki mi nudiš, da lahko okusim radosti življenja …

Tebi … , ki mi omogočaš, da se lahko spoprimem z bolečino doživetega …

Tebi … , ki me ustaviš, da začutim lastno bit in šepet duše ...

Tebi … , ki me vedno nežno opominjaš , da te slišim in začutim …

Tebi … , ki me z bolečino opozoriš, da sem si naložila preveč …

Tebi ..., ki mi vedno znova omogočaš, da se lahko premaknem naprej …

Tebi … , ki me podpreš , da se povzpnem do vrha …
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Tebi … , ki mi s svojo gibčnostjo omogočaš, da lahko presežem svoje meje …

Tebi … , ki mi oprostiš male pregrehe …

Tebi … , ki mi nudiš, da lahko okusim radosti življenja …

Tebi … , ki mi omogočaš, da se lahko spoprimem z bolečino doživetega …

Tebi … , ki me ustaviš, da začutim lastno bit in šepet duše …

Tebi … edinstveno telo … HVALA, ker si !

Velikokrat v življenju pozabljamo, kakšno bogastvo nam je bilo dano s tem, ko nam je bilo
podarjeno čudovito edinstveno telo. Nekomu večje, drugemu manjše. Nekomu ožje , drugemu širše
… Ne , ni pomembno … Vse prevečkrat ga jemljemo za samoumevnega …, ko ga preplavi bolečina,
le to potisnemo stran ali spregledamo …, ko zboli … ga »napolnimo « z raznovrstnimi zdravili in ga
ženemo naprej …, ko potrebuje počitek … se pritožujemo, zakaj ravno sedaj …, ko nismo
zadovoljni z videzom, ga silimo z odrekanjem hrane in hudimi telesnimi napori …

Ja , tudi sama sem več let počela isto … brez zavedanja kaj počenjam … verjetno bi še danes , če me
ne bi močno ustavilo … s hudo bolečino telesa in duše ...

Danes, v tem trenutku , sem za to globoko hvaležna in se tega zavedam sleherni dan …

Ne, ni pomembno , koliko gramov preveč bi bilo na njem … ne , ni pomembno , če nimamo dolgih nog
do neba … Ne , ni pomembno, če so se pojavile gubice in celulit …

POMEMBNO je le to , da ga imamo , da se v njem dobro počutimo , da ga »slišimo «, ga uslišimo, ga
sprostimo in se ustavimo … da ponovno ne izgubimo sebe in čudovite lastne biti …

Iz srca hvala , ker si me ustavil … ter mi ponudil novo možnost, »da preveriš , če sem se pa le kaj
novega naučila« in mi s tem podaril možnost , da ga začutim na popolnoma drugačen , edinstven
način.

Pa ti , še nimaš dovolj ? ? ? Ne čakaj, da bo prepozno … ustavi se zdaj! Izbira je tvoja ...

Edinstven metulj , Nina Gošnik«
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» Tebi, s hvaležnostjo v srcu « je prispevek/zgodba,
ki spomni , da smo živi. Da čutimo fizično
prisotnost , da se iz globin povežemo z lastnim...

Kdo sem in kdo ž elim biti ?
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