Изкуството
да се обичаш
Наръчник за грижа
и любов към себе си

В ранните години на детството ни ни научиха как да четем, как да пишем, как
да изчисляваме, да оформяме, да променяме, да изграждаме, да
теоретизираме, да изучаваме и да анализираме живота. Бяхме научени да
казваме „моля“ и „благодаря“, научиха ни и на това кое е приемливо и кое
не е - за другите и за обществото като цяло . . . но повечето от нас не успяха
да бъдат обучени в нещо истински съществено в живота: любов към себе си
.

И какъв е резултатът от това, че
не научихме за важността на
любовта към себе си в детството и
нахлупихме една социално
приемливата маска години по-късно
в живота?
Депресия, горчивина, безпокойство,
негодувание и недоволство ... това
получихме като резултат.
Често се чувстваме в капан, напълно
лишени от грижа, чувстваме се
използвани, пренебрегнати и
отчуждени.
И всичко това, защото не научихме
голямата истина в живота - че без
първо да се научим как да обичаме
себе си, никога няма да знаем как да
обичаме другите.

Добрата новина е, че с достатъчно
време и упоритост можем да се
научим как да се лекуваме. По
същество ние можем да придобием
умението да бъдем лекари на
собствената си душа, да
излекуваме раните си, да лекуваме
болестите си и да поддържаме
оптимално здраве чрез
култивирането на вътрешна любов.
Пътят назад към себе си и
възстановяването на целостта ни
не е лесен и човек винаги се
нуждае от малко помощ и
вдъхновение по него.
Надяваме се със следващите
препоръки да ти помогнем да се
срещнеш отново с най-целебната
сила - безусловната любов към
себе си.

Да си добре приспособен към болно
общество, не е знак за добро здраве
Джиду Кришнамурти

1. Промени диетата си
Замени обработените, сладки и пълни с
некачествени мазнини храни
с пълноценна, непреработена
и качествена храна. Толкова много
изследвания показват връзката между
храната, тялото и ума. Консумирането
на некачествена храна е знак за липса на
грижа към себе си и допринася за
физически, емоционални и дори психични
заболявания.
Опитай бавно да ограничиш
нездравословната храна и да
изпиташ огромните ползи от доброто
хранене!

2. Насочи поглед към подсъзнанието
Ако се стремиш да промениш живота си, но
срещаш трудности, то навярно твоето
подсъзнание те саботира. Този саботаж се
провокира от вече изградени ограничаващи
те убеждения. Ограничаващите убеждения
се сформират през целия ни живот, още от
ранна детска възраст, когато попиваме
информацията за света от нашите родители
и заобикалящата ни среда в стремежа си да
се подготвим максимално за живота.
Добрата новина е, че тези ограничаващи
убеждения могат да бъдат променени с
постоянство и усърдие чрез замяната им с
техните позитивни противоположности.

3. Започни да четеш
Книгите са прекрасен и незаменим
помощник при вътрешната работа, която
трябва да свършим. Фокусирай се
предимно върху не-фантастични книги и
такива в категорията за себепознание и
самопомощ. Четенето на такъв тип
материали помага за разширяването на
ума и дава вдъхновяващи и приложими за
живота знания.
Добра идея за такива книги са например
“Ненасилствената комуникация” на
Маршал Розенберг и “Емоционална
интелигентност ” от Даниел Големан.

Този, който познава другите, е мъдър.
Този, който познава себе си, е просветлен.
Лао Дзъ

4. Осигури си 7-8 часа сън
всяка нощ
На практика сънят е начин да „презаредим
батериите“ - да се възстановим
психически и физически от изминалия ден.
Получаването на по-малко от
препоръчаните 7-8 часа сън на нощ,
намалява имунитета, допринася за
хроничната умора, депресията,
тревожността и пречи на
настроението, Научи се да ставаш и да си
лягаш в един и същи час на деня и на
нощта, независимо кой ден от седмицата
е. Организмът бързо привиква към режима
и към поддържането на нормален
биологичен ритъм.
Стреми се да си легнеш около 10 часа и да
станеш в 6 часа сутринта. Ще
усетиш сериозна разликата!

5. Научи се на асертивност
Асертивността е форма на поведение, при
която се демонстрира, както уважение към
себе си, така и уважение към другите хора.
Тя се основава на философията за личната
отговорност и съзнанието за правата на
другите хора. Асертивното поведение
отразява разбирането за лична ценност на
всеки.
Научи се да бъдеш отстояващ се човек,
който има смелостта да поема отговорност
и за последиците от собственото си
поведение. Бъди този, който прави
изборите в живота си и пръв се задвижва
към своите потребности. Ако искаш да се
грижиш за себе си е изключително важно
да знаеш как да се застъпваш за себе си и
да си поставяш здравословни граници.

6. Потърси своите психични
капани
Ниското самочувствие често е резултат
от фалшиви и нереалистични мисловни
модели, които са дълбоко вкоренени в
нас. Те са съставени от мисловни капани
като предположения, вярвания,
сравнения, желания, очаквания и идеали
за нас и за другите. Най-важното нещо,
което трябва да осъзнаеш за тези
мисловни грешки е, че те са неадаптивен
начин за справяне със света и себе си. Да
живееш в света на психичните капани е
като да живееш в лъжа.
Потърси и помисли в какви капани те
вкарват твоите убеждения,
предположения, сравнения, желания,
очаквания и идеали.

Първата стъпка към промяната е
осъзнаване. Втората стъпка е приемане.
Натаниел Брандън

7. Отнасяй се със себе си като
към най-добрия си приятел
Често се случва, вместо приятели да сме
врагове на самите себе си. За да
се свържем със себе си е важно за нас,
съзнателно да променим отношението
си към самите себе си и да се отнасяме
със състрадание и внимание, както
бихме направили с най-добрия си
приятел. Най-дългата връзка, която
някога ще имаме в историята на живота
си е със самите нас.
Затова от теб зависи да работиш и да
култивираш силата и дълбочината на
връзката, която имаш със себе си.

8. Покани уединението
в живота си
Когато не осигуряваме пространство в
живота си, за да бъдем сами е лесно да
се претоварим, да изгорим, да станем
дезориентирани и дори да се разболеем.
Уединението осигурява силен център,
вътрешно ядро, което кара вниманието
ни да се чувства центрирано, а не да се
влачи подир различни социални или
външни стимули.
Всеки ден си отделяй време само за себе
си. Време, за да се обърнеш назад, да се
отпуснеш и да отразиш себе си.
Самотата ще ти даде прозрение,
перспектива и ще възстанови хармонията
в живота ти..

9. Медитирай за по-добра връзка
с себе си
Медитацията има редица ползи за
физическото и най-вече за психическото
ни здраве. Практикувана редовно, тя се
превръща в мощно оръжие в борбата със
стреса и ни помага да имаме един поспокоен и по-щастлив живот. Помага ни
да осъзнаем и наблюдаваме всички свои
мисли, чувства и усещания в настоящия
момент, а това от своя страна води до
по-добро познаване на нас самите и подълбока връзка с истинската ни природа.
Стреми се да практикуваш медитация за
10-15 минути всяка сутрин (или когато
имаш време). Истински си заслужава!

Целостта не се постига чрез изрязване на
ненужната част от нашата същност, а чрез
интегриране на противоречията.
Карл Юнг

10. Научи се да вярваш
на интуицията си
Инстинкт, вътрешно чувство, предчувствие.
подозрение, шесто чувство. Както и да я
наричате, интуицията е загадъчната сила в
живота ни, която ни води, защитава и ни
информира с прозрения, които обикновено
не са налични или лесно присъстващи в
съзнателния ум. Нашите подсъзнателни
умове са океани от мъдрост, разбиране и
прозрение. Интуицията, тайнственият
вътрешен водач, който всички имаме е
проявление на този огромен неизползван
свят вътре в нас.
Научи се да вярваш на интуицията си и тя
ще ти помогне да живееш истински за себе
си и в синхрон с най-дълбоките ти нужди.

11. Потърси подкрепящи
спътници по пътя си
Подкрепящите хора ни насърчават,
възвисяват ни и ни вдъхновяват. Тези
хора често са достигнали определено
ниво на любов към себе си и поради
способността си да уважават себе си, те
лесно могат да уважават и обичат
другите. В повечето случаи не е
необходимо да ги търсим, тъй като ние
естествено гравитираме към тях по
нашите пътища. Въпреки това, винаги
помага да се стимулират приятелствата и
връзки с хора, способни на подкрепа в
живота, тъй като те наистина могат да ни
помогнат в мрачните и трудни периоди
от нашето пътуване.
Търси такива хора и когато ги намериш дръж ги близо до себе си!

12. Погрижи се за
благоденствието на
природата
Целият живот на Земята е толкова
взаимосвързан, че всичко, което правим на
другите и на природата - и хубаво и лошо,
винаги се връща обратно към нас в една
или друга форма. Като подкрепяме
благополучието на природата - независимо
дали като изберем да не замърсяваме, като
избираме устойчива храна и продукти или
дори като заместваме нашата козметика с
органични алтернативи - ние насърчаваме
благосъстоянието на земята и по този
начин благосъстоянието на нас като
индивиди. Като изцеляваме себе си, ние
лекуваме другите, а като изцеляваме
другите, ние изцеряваме себе си.

Любящият човек живее в любящ свят.
Враждебният човек живее във враждебен
свят: всеки, когото срещнеш, е твое огледало.
Кен Кийс

13. Спри да си губиш времето
в социалните мрежи
Знаете ли, че средностатистическият
възрастен в модерния свят прекарва 3,2
часа на ден в социалните мрежи?
Независимо дали става въпрос за Facebook,
Instagram, Pinterest или някоя от многото
други социални мрежи, ние губим толкова
много от времето си в социалните медии… и
за какво? Пристрастили сме се към
получаването на "харесвания“,
"последователи“ и „приятели“, изграждайки
слабо его, което жадува за приемане и
уважение от страна на другите.
Излез от Интернет - свържи се с
приятелите и със семейството си на живо,
спри да използваш социалните мрежи, за да
изграждаш несъзнателно, фалшиво и
нестабилно чувство за собствена стойност.

14. Фокусирай се върху
намаляване на стреса
в живота ти
Продължителният стрес допринася за
толкова много заболявания в нашия живот,
че е наистина важно да се научим как да го
намаляваме и да се справяме с него, когато
дойде. В повечето случаи, стресът може да
бъде намален чрез отпадане на нашите
желания и очаквания към себе си, другите
хора и ситуациите в живота.
Научи се да приемаш нещата и хората в
живота си. Стресът не е нищо друго освен
съпротива и неприемане към уроците,
които животът ни изпраща.

15. Приеми недостатъците си.
Празнувай силните си страни
Важно е да се примирим с факта, че сме
несъвършени. Неизменна част от нашето
пътуване трябва да посветим на
изследването на нашата тъмна страна, на
приемането на неудобните и дори срамни
аспекти от нашата природа. Когато
приемем недостатъците си, отваряме
вратата към самоусъвършенстването.
Приеми недостатъците, не бягай от тях!
Научи се също така как да празнуваш
силните си страни! Благодари си всеки ден.
На себе си, на живота и на всички хубави
неща които са част от него.
Когато животът шепне, слушай внимателно!
Чуй тънкия гласец вътре в теб и го
последвай, където и да те отведе. Само той
знае пътят към твоето щастие!

16. Открий своята страст
Какво те движи напред? Какво те пали?
Изпълва те с радост и чувство за
реализация? Много от нас са заглушили
своите нужди и са ги заменили с нуждите на
други хора, като по този начин сме изгубили
от поглед какво наистина ни прави
щастливи в живота.
Изоставяме мечтите си още в ранна възраст
и така живеем лишени от смисъл животи,
базирани на рутинна работа и социално
одобрени занимания (като „добра“ кариера,
голяма къща, хубава кола, перфектно
семейство и т.н.). Ето защо е важно да се
запиташ: „Каква е страстта ми?“ Не забравяй,
че страстите не са статични и могат да се
развиват заедно с нас. Дали рисуваш,
пишеш, танцуваш, проектираш, строиш или
каквото друго те вълнува - преследвай
страстта си - дори и да е между останалите
ти дейности.

Обичай себе си достатъчно, за да поставяш
граници. Твоето време и твоята енергия са скъпи.
Ти избираш как да ги използваш. Всеки път, когато
взимаш решение дали да приемеш или откажеш
нещо, ти учиш другите как да се отнасят с теб.
Анна Тейлър

