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Vidíš svět z pozice kritika nebo oběti?

Jana Grohmanová

Svět venku nevidíme takový, jaký ve skutečnosti je,
 ale takový jaký ho chceme vidět.

Zkuste si představit, že svůj život, který žijeme můžete vidět přes různé filtry
vnímání. Co je filtr vnímání? 

Jako malé děti přebíráme od svých rodičů mnohé. Jsou to různé rady, výchovné
lekce, ponaučení, prostě výchova. Rodiče každého z nás vychovávají tak, jak
sami nejlépe dovedou. Ale kdo ví jestli to bylo nejlepší i pro nás.
Naše vlastní životních zkušeností se nám ukládají v naší mysli , kde navazují na
na různé emoční vzpomínky. Na základě naší výchovy přebíráme určité znalosti
od rodičů a vychovatelů. Nevědomky vytváříme v naší mysli určitá
přesvědčení, která nám ovlivňují náš budoucí život.

Slyšíme často co se má, nemá. Co je vhodné, nevhodné a co si můžeme dovolit
a co ne, jak se máme chovat apod. Získáváme pocit, že abychom byli přijati a
milováni,  musíme plnit různá očekávání rodičů a vychovatelů. Vidíme pak svět
zkresleně. Jako kdybychom měli ve své mysl určité filtry, přes které vnímáme
svět a sebe. Velice často si pak vytváříme domněnku, že nejsme dost
dobří.

Jedním z filtrů vnímání, kterým často vidíme svět je KRITIK. Dalším častým
filtrem bývá OBĚŤ. Jsou to dva základní filtry, přes které vidíme svět a sami
sebe. Také patří mezi ty nejhorší. 

Kritik nejen, že často kritizuje ostatní a svádí na ně to, že se sám necítí dobře,
ale kritizuje často sám sebe.
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Možná, že jsou i tobě milý čtenáři tato
slova povědomá?
Kdyby ses  ke mně choval slušně, tak se
nemusím cítit tak blbě. Nikdy mi s ničím
nepomůžeš a já jsem pak unavená a
vyčerpaná. Vůbec po sobě neuklízíš a
nerespektuješ mně, neustále mě to vytáčí
a rozčiluje (kritika mířená na ostatní).

Pak je zde kritika mířená na nás
samotné. (stačí se podívat do
zrcadla).
No já vypadám, ty kruhy pod očima,
vrásky. Zase jsem přibrala, vypadám
tak staře. Nesnáším se. Jsem
neschopná si najít chlapa…atd.
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Jak se cítíme, když kritizujeme se sami kritizujeme? Nic moc co?
Bohužel, také se stane, že někdo kritizuje nás. To se cítíme ještě hůře. Pak
začínáme svět vidět z pozice role oběti.

Jana Grohmanová

Kritika mířená na ostatní

Tato role je snad ještě nebezpečnější než kritik. Naše energie jde velmi rychle
dolů, cítíme bezmoc a stres. Pocit sebelásky a sebe-hodnoty je na velmi nízké
úrovni a často můžeme spadnout do deprese. Pozor, kritik a oběť jsou
myšlenkové vzorce našeho ega.

 
Divíš se, že používám pro oběť a kritika výraz role? 

Když jsme se narodili, tak naše mysl byla jako nepopsaný list
papíru.
Čisté vědomí, čisté bytí. My nejsme a nikdy jsme nebyli
nedokonalými.
MY si to jen občas  myslíme, a to je velký rozdíl. 

Velice často se tak ztrácíme v myšlenkových rolí vlastního EGA.
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Jak se snadno staneme obětí?

Velice jednoduše, když se budeme pro ostatní velice často  obětovat. Teď možná se
mnou nesouhlasíte, vždyť pomáhat ostatním je láskyplná záležitost. A přesně o tom to
je. O lásce.

Napřed musíme dát dostatek lásky sami sobě a pak teprve ostatním. Pokud
rozdáváme lásku a sami si ji nedokážeme dát nebo si ji odepíráme, máme
velmi rychle namířeno stát se právě tou obětí. Vím o čem mluvím. Mám to
vyzkoušené ve vlastní praxi.

Určitě jste někdy slyšeli slova nějaké láskyplné maminky, která pak
vyčítá svým dětem " já se přeci k vůli vám obětovala"!

Rozdávat ze sebe, musíme vždy z pozice vlastní
dostatečné sebelásky a sebehodnoty. Tak nám
láska nikdy nedojde a nemusíme se pak cítit
prázdní, opuštění a domáhat se vrácení lásky
nazpět výčitkami. Dostáváme se tak právě do role
oběti.

Obětí se můžeme stát  na základě svých vlastních
 myšlenek.

Jakých? Zkuste si dát ruku na srdce a po pravdě si přiznat
 zda jste měli někdy v hlavě myšlenky:

To si nezasloužím, to si nemohu dovolit, to není pro mě, to si nemohu
koupit, to si nemohu dovolit říci a pod. Zamyslete cítíte se při těchto
myšlenkách také jako oběť? Stává se vám, že se často před lidmi
ponižujete? Odmítáte pochvalu, neumíte přiímat ocenění a dary?

Před nikým se v životě nikdy nepovyšuj, 
ale také se před nikým v životě neponižuj. 

Moudro z pohádky Pyšná princezna.



BEZMOCNÝ - MOCNÝ - NEMOCNÝ
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Často obětujeme pro druhé svůj čas, svoji energii 
a hlavně svoje zdraví.

Pokud jsem dlouhodobě v roli oběti, mohu si připadat, že jsem bezmocný. 
A to je další krůček k tomu být nemocný.

Náš život je totiž odrazem našich vlastních myšlenek a přesvědčení.

Čeština má na to skvělé výrazy:
 

Co si vybereš Ty?

A co kritik, ten to nemá o nic lepší. 

Myslíš si, že věčný kritik je šťastný a spokojený ve svém životě?

Kritik je věčně nespokojený. Potřebuje často vyvolávat konflikt, hádku,
potřebuje z druhých získávat energii, Potřebuje se před druhými povyšovat,
aby nakrmil důležitost svého EGA.

Oběma chybí jediné a to je vlastní sebeláska z pozice srdce a 
ne z pozice EGA. 

Sebeláska je prvním krokem k uzdravení vztahů, zdraví a nalezení
 vlastní emoční rovnováhy.



www.studio-daja.cz

Cítíš se často v roli oběti?
Máš potřebu neustále někoho kritizovat?
Chybí ti láskyplné vztahy?
Máš často zdravotní potíže?
Jsi poslední dobou ve stresu a napětí?
Propadáš se často do pocitů strachu a bezmoci?
Máš pocit, že nejsi tak šťastný jako dřív?

Cesta k myšlenkové a emoční svobodě metodou EFT

Zkus si odpovědět na tyto otázky

Pokud jsou tvé odpovědi převáženě ANO,
 mohla by tě zajímat tato nabídka:

Přidej se do naší FB skupiny

Jana Grohmanová

Co ti nabízím? 
 

Výukové programy, podpora při jejich propojení do běžného
života.
Poradenství zdarma, pomoc při řešení emočních problémů.
Terapeutickou pomoc za zvýhodněnou cenu.
Pravidelné setkávání ( online) nebo živě, jak bude umožněno.
Pomoc při nastartování životní změny a udržení psychiky nad
vodou v této nelehké době.



To, co vy možná právě teď prožíváte, tak tím vším jsem si také prošla.

Vše co učím a o čem mluvím, mám sama prožité v praxi.

Doporučuji, to co mám vyzkoušené a ověřené.

Je se mnou legrace a mám smysl pro humor.

Mám dvacet let praxe v práci na sobě, zkušenosti s osobním rozvojem a

dvanáct let praxe a s metodou EFT.

Dnešní doba, je stala doslova budíčkem k tomu, abychom porozuměli své
mysli, svým emocím, pocitům.

Našli opět cestu k duchovnímu propojení a převzali  vědomou
odpovědnost za své zdraví a svůj život.

                  Pokud do toho půjdeme společně všechno zvládneme. 
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Duchovní probuzení?

Proč si vybrat spolupráci se mnou?

Je čas na změnu

Více informací na www.studio-daja.cz


