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10 dnešných rozhodnutí, ktoré budete o 10 rokov ľutovať
badatel.net/10-dnesnych-rozhodnuti-ktore-budete-o-10-rokov-lutovat/

Keď žijete v súčasnosti, ste aktívni a sebavedomí, potom nie je veľa vecí, ktoré by ste mali
niekedy v budúcnosti ľutovať.

Na chyby, ktoré urobíte, hľadíte ako na lekcie, z ktorých ste sa ponaučili a pomohli z vás
vytvoriť toho, kým ste dnes.

Nikdy nie je neskoro žiť život podľa
svojho srdca. To je totiž miesto, kde
výčitky nebudú nikdy existovať.

V našom dnešnom článku sa
dozviete o 10 situáciách, ktoré vám
v dosiahnutí takéhoto života môžu
zabrániť. Ich vyhýbaním sa
v súčasnosti zamedzíte možným
výčitkám v budúcnosti.

1. Pretvarovať sa, že ste niekým, kým nie ste
Čo to znamená byť sám sebou? Znamená to hovoriť zo srdca a vedieť kedy hovoriť a kedy
zasa radšej zostať ticho.
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Ak ste niekedy nevyslovili niečo, čo ste chceli povedať, lebo ste sa obávali reakcie okolia,
potom stále nie ste sami sebou.

Myslíte na energiu, ktorú vydávate pri rôznych interakciách a pozerajte sa, ako ovplyvňuje
druhých. Pointou tu je dovoliť si vyjadriť sa, no súčasne si byť vedomý toho, čo povedať
a ako to povedať.

2. Dovoliť druhým, aby vám vybrali život za vás
Ide o veľkú vec, ktorej by ste mali rozumieť a to obzvlášť vtedy, ak ste rodičom.

Sami sebe sme si učiteľmi, sprievodcami a mentormi. Zahŕňa to množstvo rôznych
scenárov od priateľov, ktorí na vás mierne naliehajú až po rodičov, ktorí vám vyberú
vysokú školu.

Náš tip: Jar a jeseň sú najvhodnejším obdobím na detoxikáciu. Vyskúšajte čisto prírodný
detoxikačný prostriedok, ktorý je overený tisíckami zákazníkov. Viac informácií tu

Komunikácia je v týchto prípadoch veľmi dôležitá. Vyjadriť sa k tomu, čo v danom
momente chcete, je extrémne dôležité. Uistite sa, že ostatní vedia, aká je vaša vôľa.

3. Byť nevedomým
Náš svet je zaplnený až po okraj nevedomosťou, čo sa manifestuje viacerými rôznymi
spôsobmi.

Byť si vedomí vecí môžeme praktizovať niekoľkými spôsobmi. Na najmenšej škále je to
napríklad poupratovať si po sebe či registrovať veci, ktoré by mali byť urobené.

Môže tým byť aj varenie pre skupinu, ak vidíte, že všetci sú hladní či vedieť dopredu, že
o nejakí čas budete niečo potrebovať. Inými slovami, registrovať veci okolo seba.

Ak sa to bude praktizovať častejšie, stane sa z toho zvyk. Ak to budú robiť všetci,
pretransformuje sa to aj do globálneho merítka.

4. Zdržiavať sa v prítomnosti negatívnych ľudí
Tento bod môže byť niekedy trocha záludný. Avšak tak, ako vždy, aj tu je kľúčom
komunikácia.

Ak je vo vašom živote niekto, kto vám spôsobuje stres a vy si o tom s nimi môžete
pohovoriť, urobte to! Keď však komunikačné linky nie sú dostatočne bezpečné, nebojte
sa odísť zo života takéhoto človeka.
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Keď sa k vám nespráva dobre, nie je si vedomý vašich potrieb, nekomunikuje s vami
dostatočne či nebodaj vás týra, on sám si to nemusí uvedomovať.

Vy si môžete zvoliť, že danému človeku buď pomôžete vyrásť, ak to dovolí, alebo ak nie,
potom je lepšie vylúčiť ho zo svojho života.

5. Vyhýbanie sa vlastnému osobnostnému rozvoju
Toto je niečo, z čoho sme vinní takmer všetci. Niektorí viac, iní menej.

Ako taký osobný rozvoj vyzerá? Je to pomerne špecifické a pre každého iné. Zahŕňa to
rozhodnutia, ktoré robíte a lekcie, ktoré sa rozhodnete naučiť.

Keď urobíte v živote nejakú chybu, nezatĺkajte ju. Priznajte si ju a poučte sa z nej. To vám
umožní vyrásť.

Bránenie, zatĺkanie alebo ignorovanie problémov, ktoré vytvoríte, vám znemožňuje
osobný rozvoj.

Keď vidíte, čo ste vytvorili a ste v tom schopní vidieť riešenie a tiež to, ako nabudúce
chybu nezopakovať je najlepším receptom pre rast.

6. Vzdať sa
Nerobte to! Je však rozdiel medzi vzdaním sa a tým, že si od niečoho dáte na chvíľu
pauzu.

Keď na niečom ťažko pracujete a potrebujete si deň oddýchnuť, je to v poriadku.
Zaslúžite si oddych a relaxáciu.

Ak si stanovíte nejaký cieľ a zatiaľ to nedokončíte, aj to je v poriadku. Dokončíte to
neskôr.
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Avšak v prípade, že úplne odmietnete pokračovať v práci na danej veci, či už je to práca,
vzťah alebo hobby, potom sa vzdávate.

Vždy dokončite, čo začnete. Budete sa potom aj lepšie cítiť.

7. Nadmerné premýšľanie nad všetkým
V dnešnej dobe je takmer nemožné nad všetkým nepremýšľať, keď sa  zvonka sa nás valí
obrovské množstvo rôznych stimulov zaplavujúcich naše mozgy myšlienkami.

Nadýchnite sa, využite túto chvíľu na spomalenie, sústreďte sa na dýchanie, na fyzické
prostredie, ktoré vás obklopuje a na vaše fyzické telo.

Ide o uzemnenie, ktoré vám pomôže prečistiť hlavu a získať späť kontrolu nad svojim
telom.

8. Nehovorenie zo srdca
Na konci dňa, počas ktorého ste ťažko pracovali na tom, aby ste urobili iných ľudí
šťastnými, sa aj vy cítite rovnako dobre.

Keď vravíte pravdivo, z pozície akceptácie a porozumenia, potom všetko čo poviete
rezonuje aj u ostatných.

Pravda je univerzálna. Ak hovoríte so svojho srdca, každý vám bude rozumieť.

9. Čakanie na zajtrajšok
Preneste sa späť do súčasnosti. Znova sa sústreďte na dýchanie a na to, čo je potrebné
urobiť v túto chvíľu.

Odporúčame: Prírodná liečba candidy (kvasinkovej infekcie)

Keď neustále čakáte na to, kedy sa už tento deň skončí, kedy budete niekde inde či horíte
nedočkavosťou, kedy už konečne zaleziete do postele, potom prehodnoťte, čo robíte so
svojim životom.

Kam smeruje vaša pozornosť? Uspokojuje vás vaša práca alebo veci, ktoré počas dňa
robíte?

Dnes máme oveľa viac slobody, než si niekedy myslíme. Robte to, čo vás baví a čo
milujete.

10. Byť neproduktívny
Čím obohacujete tento svet?
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Vytvárajte veci z vašej duše. Čo vám prináša najväčšie potešenie, najviac vás nadchýňa
a neskutočne inšpiruje?

Svet potrebuje výtvory srdca, idei, ktoré nás posúvajú na vyššiu úroveň vedomia. Čo je
váš príspevok pre ľudstvo?

Záver
Väčšina z nás nenapĺňa svoje poslanie, preto plávanie životom môže v nás vyvolávať
pocit, že sme sa stratili.

Nasledujte to, čo vám prináša potešenie, tú vec, ktorú by ste veľmi radi zdieľali so
svetom.

Spracoval: Badatel.net, Zdroj: 10 Choices You Might End Up Regreting in 10 Years

Podobné články
7 čudných otázok vám pomôže zistiť, čo je zmyslom vášho života
14 zaujímavých faktov o ľudskej psychike, ktoré toho veľa objasňujú
4 fázy života podľa švajčiarskeho psychoanalytika Carla Junga. V ktorej ste vy?
Toto je 35 vecí, ktoré musíte zažiť predtým, než dosiahnete štyridsiatku
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