Srdečně Vás zdravím v novém roce, milí klienti i studenti a kolegové.
Píši s velkým nadšením, protože tento čas považuji za mimořádný
v novodobé historii a je mně velkým potešením být jeho svědkem
i aktivní součástí. Plně si uvědomuji, jak moc máme budoucnost ve
svých rukou...
Z hloubi své duše Vám (nám) všem přeji, abychom uchovali DOSTATEK
BDĚLOSTI v těchto časech. Přeji, abychom se nenechávali strhnout do
beznaděje, bezmoci a strachů a udrželi SVÉ MENTÁLNÍ I EMOCIONÁLNÍ
POLE ČISTÉ. Přeji nám, abychom každý sám za sebe, ale i kolektivně
podrželi prostor pro ZDRAVOU TRANSFORMACI SPOLEČNOSTI a stali se
v tomto procesu aktivními činiteli. Přeji nám, abychom ve svých
osobních i profesních životech DOKÁZALI UVIDĚT I PROPUSTIT to, co už
nám opravdu neslouží a měli odvahu do změn. Přeji nám všem,
abychom se dokázali ADAPTOVAT NA SITUACI A ZMĚNY TVOŘIVÝM
ZPŮSOBEM a v tomto procesu uměli rozlišovat mezi konstruktivními
a destruktivními silami. Nyní se jako společnost ocitáme na evoluční
hraně mezi dehumanistickými tendencemi, jejichž projevem mj. je
digitalizace a monitoring úplně všeho včetně biohacking a možností
narovnat a uzdravit náš vztah k lidství, k přírodě i k duchovním silám,
které nás přesahují, MÍT ŽIVOT I VŠECHNY JEHO FORMY V OPRAVDOVÉ
ÚCTĚ A LÁSCE A PEČOVAT O UCHOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PRO NÁS VŠECHNY, NAŠE DĚTI I VNOUČATA, VNÍMAT
ŽIVOT JAKO POSVÁTNÝ A VÁŽIT SI JEJ. Souvisí to také s naším vztahem
ke spotřebitelství. Můžeme se těšit z toho, co už máme, dobře se
stravovat a zároveň tím PEČOVAT O PŮDU, kvalitně pít a zároveň
PODPOŘIT KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ, s vděčností se prodýchat
a zároveň VZDUCH NEZNEČIŠŤOVAT, tím vším udržovat vlastní zdraví
a vitalitu a zároveň VITÁLNÍMI SILAMI NEPLÝTVAT, STÁVAT SE
DOBRÝMI A CÍTÍCÍMI LIDSKÝMI BYTOSTMI, technologie i
media
postavit do role služebníků a ne „chytrých pánů“.
Přeji nám, abychom dokázali OCHRÁNIT NAŠI SVOBODU a zároveň tím
NEOMEZOVALI SVOBODU či ŽIVOTNÍ PROSTOR OSTATNÍCH.
Přeji Vám rok plný inspirace i realizace dobrých nápadů, rok naplněný láskou,
vědomím i ušlechtilým lidstvím. Je to na nás, přátelé.
S poděkováním za Vaši důvěru a zároveň s důvěrou v Život samotný
Soňa Hájková, www.CentrumPrirodniLecby.cz
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Na mých stránkách najdete aktualizované služby a také inspirace pro sebeléčení
i osobní transformaci.
http://www.centrumprirodnilecby.cz/pdf/holisticka_poradna_v_karantene_2021.pdf
http://www.centrumprirodnilecby.cz/pdf/domaci_rodinny_terapeut_2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCeQKRjENxZmz9e4G38RO3Tw/videos
Je mně velkým potešením, že po několika měsících tvořivé i usilovné týmové práce
Vás mohu pozvat do Nového příběhu https://novypribeh.cz/

