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Meditation for børn 3 Trine Lund Kjær Hent PDF I bog 2 lærte du at beskytte dig mod udefrakommende
negativitet. Her må vi dog igen huske på, at det der kommer udefra i virkeligheden bare afspejler alt det, vi
selv rummer. Man kan se sin interaktion med omverdenen som et drama der udspiller sig i det individuelle
selv. Så hvorfor så denne beskyttelse kunne man spørge? Det virker måske lidt banalt at beskytte sig mod det
man selv rummer, men i stedet er det i virkeligheden her ordet selvudvikling får lov at blomstre. Forestil dig
at du lægger et skjold/boble om dig selv. Denne boble gør det muligt for dig, at mestre det felt der befinder
sig inde i boblen. Du vil ikke længere blive en marionetdukke af omverdenens påvirkninger, der på en måde
holder dig i skak eller stagnerer din selvudvikling, i stedet er boblen et redskab til at mestre dit eget liv. Jo
mere lys du bevidst fylder denne boble med, jo større bliver den, jo større et område af dig selv kan den

rumme. Den begynder stille og rolig at vokse og indtage de områder af dig selv, der tidligere var ubevidste,
mørke, ikke accepterede og som du i den grad ikke ønskede at erkende, som en del af dig selv. Boblen gør det
muligt, stille og roligt og gradvist at byde hvert et ukendt område indenfor og gennemstrømme det med lys.
Drømmer du om at komme mere i kontakt med dig selv, eller har du et barn, du mener, kunne blive langt

mere selvbevidst, så er bog 3 måske noget for jer.

 

I bog 2 lærte du at beskytte dig mod udefrakommende negativitet.
Her må vi dog igen huske på, at det der kommer udefra i

virkeligheden bare afspejler alt det, vi selv rummer. Man kan se sin
interaktion med omverdenen som et drama der udspiller sig i det

individuelle selv. Så hvorfor så denne beskyttelse kunne man spørge?
Det virker måske lidt banalt at beskytte sig mod det man selv

rummer, men i stedet er det i virkeligheden her ordet selvudvikling
får lov at blomstre. Forestil dig at du lægger et skjold/boble om dig
selv. Denne boble gør det muligt for dig, at mestre det felt der

befinder sig inde i boblen. Du vil ikke længere blive en
marionetdukke af omverdenens påvirkninger, der på en måde holder
dig i skak eller stagnerer din selvudvikling, i stedet er boblen et

redskab til at mestre dit eget liv. Jo mere lys du bevidst fylder denne
boble med, jo større bliver den, jo større et område af dig selv kan
den rumme. Den begynder stille og rolig at vokse og indtage de
områder af dig selv, der tidligere var ubevidste, mørke, ikke

accepterede og som du i den grad ikke ønskede at erkende, som en
del af dig selv. Boblen gør det muligt, stille og roligt og gradvist at
byde hvert et ukendt område indenfor og gennemstrømme det med

lys.
Drømmer du om at komme mere i kontakt med dig selv, eller har du
et barn, du mener, kunne blive langt mere selvbevidst, så er bog 3

måske noget for jer.
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