TRZY RZE CZY
Witaj Piękna,

Mam dla Ciebie trzy rzeczy-cuda, które być może pomogą Ci
Jestem Ann,
Natura wiedźminki i doświadczenia życia
sprawiły, że weszłam na ścieżkę
wojowniczki światła. Stworzyłam projekt
dla kobiet SelfLove. Tu dowiesz się o nim
więcej : www.annlinhart.com
Pragnę, by wszystkie Kobiety tej Ziemi
obudziły się ze snu i otworzyły na swoją
moc, by spełniały swoje pragnienia
i
żyły wolnością serca.
Wierzę, że przyszedł czas na miłość, moc
i magię...
with SelfLove
Ann Linhart
xxx

zrozumieć coś ważnego. Wszystko po to, byś zobaczyła i uznała
swoją piękną naturę.
Rzeczy, za które mogłabyś się pokochać jest tysiące,
i jednocześnie nie ma żadnej...
Dlaczego? Ponieważ jesteś warta miłości niezależnie od niczego i
wszystkiego. Nie musisz sobie zasłużyć... Serio ;)

JESTEŚ.
I to wystarczy.
xxx

[]p[]

Pierwsza

rzecz, której jeszcze o

sobie nie wiesz, a która wprawi Cię w
zachwyt, dotyczy Twojego ciała:
Nosisz w sobie totalnie magiczną
energię ognia i światła. Twoja
komórka jajkowa, jako
jedyna
komórka w ludzkim ciele, ma idealnie
kulisty kształt i w powiększeniu
wygląda jak małe SŁOŃCE. Mieszka w
niej potężna energia tworzenia,
ogromny potencjał twórczości i
kreatywności. Wszystko to w Tobie i
dla
Ciebie.
Już
sama
tego

Drugą rzeczą, którą po prostu uwielbiam,
jest to, że potrafisz czarować :) :
Wyjaśnię Ci to na przykładzie trudnych
sytuacji. Jako kobieta, posiadasz swoje
cudowne zdolności czucia uczuć całą sobą
- każdego dnia zalewa Cię fala przeróżnych
emocji, potrafisz współczuć z innymi i
kochać bezwarunkowo...I to między innymi
właśnie dzięki swoim uczuciom jesteś
połączona z wielką energią Kosmosu.
Miejscem, w którym to połączenie
powstaje, jest Serce.

świadomość dodaje mocy!

Trzecia rzecz dotyczy Twoich wyborów:
Często odczuwasz na sobie ich ciężar,
zastanawiasz się nad decyzjami, które
podjęłaś w przeszłości
oraz tymi
teraźniejszymi
a
nawet
przyszłymi.
Obawiasz się, czy były trafne, wyciągasz
pochopne wnioski, nie ufasz swoim

p.s. tych magicznych słońc istnieje w
Tobie nawet kilkaset tysięcy...;)

ocenom. Gdy tymczasem wszystkie one są
DOSKONAŁE. Wszystkie zaprowadzą Cię
By wydobyć się z ciemności trudnej sytuacji
wystarczy, gdy skierujesz swoją uwagę do
Serca, odczuwając najlepiej jak potrafisz
uczucie miłości (możesz wyobrazić sobie twarz
bliskiej Ci osoby, sięgnąć pamięcią do
pięknego wspomnienia albo po prostu
pomyśleć o czymś, co pomoże Ci odczuć
miłość). Tylko tyle, po prostu JESTEŚ I
CZUJESZ.
Po chwili wokół tego, co jest dla Ciebie
wyzwaniem, pojawi się światło i przestrzeń.
Rozwiązanie przyjdzie naturalnie.

dokładnie tam, gdzie potrzebujesz się
znaleść by otrzymać ważną dla siebie
lekcję, doświadczyć czegoś, przeżyć to, co
ma znaczenie dla Twojego rozwoju.
Wszystko dzieje się dla Twojego
najwyższego dobra. Wszystko. Nawet
wtedy, gdy odczuwasz trudne do zniesienia
emocje, tkwisz w sytuacji pozornie bez
wyjścia, cierpisz. Gdy przyjmiesz tę prawdę
i zaufasz, odczujesz jej i swoją moc.

