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Téma měsíce: Závislost - III. díl - vyléčení
Pokud tento trojdílný článek na téma "závislost" pomůže
gambling ze života odstranit alespoň 1 ze 100, tak to pro
mne bude úspěch. Tak silné jsou závislosti, resp. jejich
příčiny a ne každý je ochoten věci pochopit a hlavně
změnit.
To si mohu já psát stohy článků, psychologové mít řadu
přednášek a pořadů v TV, ale když je závislý člověk
uzavřený a doslova "zabedněný", nic s tím nikdo neudělá.
Vždy to hlavní musí udělat ten gambler, jedině on může
začít tu změnu k lepšímu a vyléčit se. Nelze nikomu dávat
nevyžádané rady, v horším případě někoho nutit. Můžeme dávat pouze určité signály, nápovědy,
házet záchranné lano a ukazovat cestu k vyléčení. Ale tu cestu si musí prošlapat každý sám.
Oč půjde? Tušíte správně :-)
Především půjde o ODPUŠTĚNÍ, což je jeden ze základních kroků k vyléčení.
A také půjde o "OMLUVU".
Dokončení příběhů ze II. dílu.
Příběh první ...
"Kéž by tchýně zemřela." To byla ona velmi ošklivá příčina, která způsobila nemoc dcery a chmury toho pána.
Budiž, stalo se, minulost nejde vrátit zpět, cestovat v čase neumíme. Zdánlivě neřešitelná situace, že.
Ale řešení existuje, pamatujte si, vždy existuje nějaké řešení.
V tomto prvním příběhu je řešení takové, že ten pán by musel své tchýni, která již zemřela, jednoduše odpustit a
omluvit se jí. Říkáte si, jak se může omluvit někomu, kdo již není mezi živými. Jednoduše, jde o energii, odeslání
myšlenky. Prostě v duchu pronést myšlenku, kterou by člověk samozřejmě musel myslet naprosto vážně a
pravdivě: "Vážená paní, přijměte prosím moji omluvu za má velmi špatná slova, chování a jednání k Vám. " A k
tomu dodat, opět s naprosto vážným a pravdivým vědomým: "Odpouštím Vám vše, co jste řekla a jednala proti
mně a prosím Vás o odpuštění mých jednání a chování."
Materiálně založení čtenáři si teď jistě klepou na hlavu, v horším případě zavírají toto číslo časopisu :-) věřte nebo
nevěřte. Lze poslat takové jednoduché myšlenkové odpuštění a prosbu. Nebojte, adresátovi toto bude doručeno
:-) i když již není mezi živými.
Pokud by to ten pán udělal, tak by udělal výrazný krok k vyléčení své dcery. Ten krok by byl možná celý nebo jen
poloviční. Druhý krok by musela udělat ta paní. Tedy také odpustit a omluvit se. Tím by došlo k rovnováze a dcera
by se uzdravila. Může vám toto připadat šarlatánské, ale prostě to tak je.
Příběh druhý ...
"Matce jsem odpustila, ale bratr tam má ještě vroubek." V tomto případě vám to musí být jasné hned na první
pohled. Ano, ten vroubek dělá zbytek depresí.
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