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Robin Hood sau dragoste pentru Sine!

De mult timp ştiam că vreau să fac mai mult, să contribui cu ceva, să las ceva în urmă,
să emoţionez oamenii şi mă fac util societăţii. Să dau din ce am şi iau. Robin Hood
trăiască!
Mi-am consumat multă energie întrebându-mă cum aş putea face asta, ce presupune
şi cum să dezvolt ce vreau să fac. M-am întrebat 'Ce fel de persoană vreau să devin ?'
Tu îţi pui astfel de întrebări ?
I-am privit pe cei pe care îi admiram.
În esenţă erau ca toţi ceilalţi, dar cumva foarte diferiţi – atât de deschişi, de înţelepţi,
de autentici, de confortabili, de umani, şi mai ales inspirationali.
M-am întrebat 'Ce fel de muncă trebuie să depun, ce trebuie să învăţ, în ce direcţii
trebuie să cresc pentru a deveni aşa ?'
Sunt un om normal, cu defecte şi imperfecţiuni.
M-am gândit şi răzgândit, am studiat, am citit, am călătorit în toată lumea, ca să aflu.
Aşa am plonjat din ce în ce mai adânc în sufletul meu.
Şi într-o zi, am înţeles.
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Lucrul de care mă temeam cel mai mult era chiar lucrul pe care trebuia să-l accept.
Acceptarea sinelui meu autentic. Este acelaşi lucru pe care şi tu trebuie să-l accepţi
dacă îţi doreşti să creşti, să ajuţi, să duci viata care ţi-a fost menită, să faci munca care
ţi-a fost dată să o faci.
Umanitatea ta, imperfecţiunile tale, defectele, fragilitatea – acceptă-le pe toate !
Mi-am dat seama că trebuia să accept contradicţiile din interiorul meu : fragilitatea cu
puterea, nesiguranţa cu hotărârea şi încrederea în sine, eşecurile cu succesurile,
neştiinţa cu ştiinţa.
Era exact ceea ce admiram la mentorii mei. Efortul şi ambiţia lor de a evolua, modurile
în care îşi acceptau cu modestie imperfecţiunile şi le transformau în puncte forte,
armonia între yin şi yang.
Dorinţa de a fi ceea ce credem noi că ar trebui să fim, ceea ce simţim că ar trebui să
fim sau ceea ce vrem cu disperare să fim, ne face să pierdem din vedere ceea ce
suntem cu adevărat.
Când ne pierdem autenticitatea, ne deconectăm – de cine suntem cu adevărat.
Devenim cumva o versiune frauduloasă a noastră. Ne vindem sufletele exteriorului.
Am să te caut şi în faţă să îţi strig : îmbrăţişează-ţi umanitatea, sărbătoreşte-ţi
imperfecţiunile şi rămâi cine eşti cu adevărat. Doar aşa vei avea forţă, voinţă, dragoste
şi inspiraţie. Vei fi eroul şi mentorul propriei vieţi, vei crede în intuiţia ta, având la baza
sinceritatea şi autenticitatea.
Rămâi devotat cercului perfect al vieţii şi creşterii neîncetate – care începe mereu cu
sinele tău autentic şi se încheie cu tine în cea mai minunată şi abundentă glorie.

Tu eşti Robin Hood.
Şi Robin Hood este eroul meu.
Antrenament Mental = Viaţă Fericită = Putere şi Voinţă
Împarte aceste rânduri şi vei ajută să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede şi liniştită, te salută
Ai păreri? Comentează mai jos cu spor

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

