
Kuidas me laseme hirmudel, takistustel ja mustritel
oma elu juhtida. 

Hirm ütleb sulle, kuidas ennast kohelda. Kuid see ei ole hea, sest hirm ütleb, et
kohtle ennast halvasti. Me hakkame automaatselt nägema seda, mida me ei saa
või ei oska. 

Ainult sina ise saad seda muuta, kui otsustad, et kuigi kardad, 
lähed sellest ikkagi läbi. 

Hirm on kogu aeg meiega, ta on läbi meie elu põimunud ning ilma selleta ei saa.
Me peame sellega arvestama, kuid pöörama tähelepanu ka positiivsele. Hirm
algab otsustamatusest ja kahtlemisest. 

Sina ise lood omale seda hirmu meeleseisundit. Hirmu mündi teine pool on usk -
kui me saame asjadest aru, siis me saame uskuda endasse. Minapilt ja sina ise
oled põhjus sinu elus, kõik muu on selle tagajärg. Sa oled iseennast välja
mõelnud, kuid eelkõige läbi teiste inimeste ja nende ütlemiste-arvamuste. Et
saada lahti teadmatusest, peame õppima ennast tundma ja endast aru saama. 

Hirmu tundes intuitsioon ei toimi. Siis me ei saagi ennast tunnetada, sest
intuitsiooni tunnetame niikaua, kuni meil on mugav. Kui lähme mugavusstsoonist
välja, siis kardame ja ei saa kuulata intuitsiooni. 

“Mis takistab Sind saavutamaks
oma eesmärke ja unistusi?”
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*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  
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hirm kriitika ees - soov meeldida ja tunnustust saada; 

hirm vaesuse ees - vaesus vs küllus. Hirm puuduse ees - kas sul on puudust
või küllust loov mõtteviis? Hirm kaotuse ees. Vaesus on see, kui aktsepteerid
alaväärsust - kui sa näed, et sul on puudus millestki, siis sa aktsepteerid seda,
et oled seda puudust väärt. Sa arvad ennast olevat väärt vähem, kui sa
tegelikult väärt oled. Me oleme rohkemat väärt! 

Surmahirm - me peame saama aru, mis on surm. Surmahirmust läbi minek
on see, kui saad aru, mis surm on ja ei pea seda kartma. Sageli arvame, et
surm on valus ja kardame seda valu. 

Hirm juurdub ja kasvab ilma, et me seda märkame. On teadlikult vaja seda
märgata ja aru saada, mis selle vastand on. Aju on programmeeritud ellu jääma,
kuid tänapäeval on maailm nii palju muutunud ja me ei pea enam paljusid asju
kartma. On loomulik, et hirm tuleb, kuid kui hakkame aru saama, et me saame
oma mõtteid suunata sinna, et me ei pea kartma, siis see tekitab meis parema
tunde. 

Peamised hirmud:

     - sümptomid: eneseteadlikkus, ambitsiooni puudumine, tasakaalu puudumine,     
     alaväärsuskompleks, pillav eluviis, kartus jäljendada. 

       - sümptomid; ükskõiksus, otsustamatus, kahtlemine, muretsemine, liigne  
       ettevaatlikkus, edasilükkamine.

Et hirmudest võitu saada ja nendest läbi minna, on vaja aru saada endast -
mis on see kogemus või lugu, mida kaasas kannad ja mis sinus seda hirmu

tekitab.
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Kuidas Sa saad luua enda ellu rohkem kogemusi ja
enesekindlust?

“LÄBI KORDAMISE”

Loo endale minapilt ja kirjuta üles, milline naine tahad olla. Siis korda-korda-
korda seda mõtet. Elu paneb paneb sind proovile ja paneb olukordadesse, kus sa
selles kahtlema hakkad, kuid nendest tuleb läbi minna.  

Tee personaalne inventuur ja pane kirja, milline sa olla tahad. Ütle seda endale
korduvalt ja kinnita seda läbi oma tegude. Tegutsedes saad uusi kogemusi ja saad
enesekindlust juurde.

Sinu alateadvuse uskumused on nii täpsed ja nii võimsad ning isegi kui sa arvad,
et see ei sõltu sinust, siis kui see tegelikult ongi sinu muster, siis sina ise lood
seda  mustrit endale. 

Tuleb aru saada hirmudest, neid endale teadvustada ja hakata käituma
teistmoodi ja hakata tegema teistsuguseid valikuid. 

Kui midagi kardad või muretsed, siis vaata sinna sügavale sisse, et mida sa
tegelikult kardad. Hakkame automaatselt ennast süüdistama, kui meil midagi ei
õnnestu. Tekita elamise tunnet sellest, et tahad edasi minna ja areneda. 

Ela hetkes ja naudi seda, mis praegu on. Aeg läheb nagunii, sina saad otsustada ja
valida, mida sa selle ajaga teha tahad ja ette võtta. 

Võta suhtumine, et kõik mis on tundmatu, ei ole hirmutav, vaid hoopis
põnev, huvitav, äge!

 
Kai Oja kohta saad vaadata täpsemalt tema kodulehelt http://kaioja.com/
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