
Aquesta Setmana Santa en lloc de marxar de retir... el retir ha vingut a mi, i sense ni

tan sols ni demanar-li... S'ha presentat com un REPTE! I TOT UN REPTE! Sense haver-

ho escollit i a sobre de 24 HORES/DIA i 7 DIES/SETMANA i... per quantes setmanes?

Doncs sí! Ben mirat... TOT UN REPTE! Però saps? Em SUMO a aquest REPTE! Vaig a

MIRAR-ME'L de cares, a ABRAÇAR-LO i ESCOLTAR a veure quin missatge té per mi!

Perquè de ben segur que porta algun missatge col·lectiu, però si ens escoltem... també

mínim! N'hi ha un per a TOTS i CADA UN,UNA de nosaltres!

T'has OBERT A ESCOLTAR-LO? O... ESTÀS OBERT,OBERTA A ESCOLTAR-LO?

Jo em prenc aquesta Setmana Santa per deixar de fer i permetre'm simplement...

SER! Si més no... li OBRO la PORTA a aquest permetre'm SER!

Qui soc jo?

Quina és la vida que he vingut a viure?

Quin és el lloc que he vingut a ocupar?

Vaig a prendre'm com a punt de partida:

Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!
@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?

Punt de partida...

El meu lema és...
Poso de moda la FELICITAT a la meva VIDA! · Connecto amb la JOIA DE VIURE!

El termòmetre de totes i cada una de les accions i decisions que vaig a emprendre és

la FELICITAT i el des d'on neixen, és el meu COR.
Tu de ben segur que tens el teu propi LEMA! Escolta't! Dins teu hi ha la resposta!

Retir de Setmana Santa

El teu pot ser un altre completament diferent... Escolta't! Dins teu hi ha la resposta!

Hi escric allò que vull tenir present cada dia
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MUNTANYA (la "solució per aquest any és"): quietud, aturar-se, meditar · arribar a

veure el món des del silenci, sense judicis ni interpretacions · coneixement sense

paraules · final de cicle · consciència del prinicpi i del final · mort (en sentit figuratiu)

· mort simbòlica de tot allò que no ens deixa créixer · final de cicle · integrar per

alliberar · (...)

LLAC ("la clau" per arribar a la solució, a el que ens proposa muntanya), així que

arribarem al silenci a través de: creativitat · deixar-nos guiar pel nostre nen/a

artista que ens habita, jugar amb els sentits per arribar al silenci · profunditat ·

calma · pau interior · nen/a interior · introspecció · inspiració · (...)

Pels que heu anat seguint els tallers de I CHING (i pels que no cap problema! Ara no hi

entraré d'una manera profunda però sí una pinzellada que ens posa en context) ens

trobem en un any MUNTANYA | LLAC: CALMA A TRAVÉS DE LA CREATIVITAT -Ho

tradueixo! I només fins on arribo jo... (seguirem aprofundint en això!)

Retir de Setmana Santa
Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!

@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?

T'ho comparteixo directament dels meus apunts de  "El Taller del Hàbitat" i de Feng Shui
Anna Negre

I a més...
Fins el dia 22 d'abril ens trobem a VENT, sota el lema de -donar-hi intensitat, posar-hi

pressió- (fent referència als nostres propòsits · intencions). És moment de posar la

nostra mirada a: vitalitat · salut · capacitat d'obtenir recursos (tant externs com

sobretot interns) per desenvolupar els projectes de vida · aporta recursos per

perseguir somnis i anhels de vida · comunicació amb la natura · tenacitat · coratge ·

(...)

Miraré de no perdre de vista...
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Som primavera! Per tant, és moment de florir! No de tancar-me en una cova i

dedicar-me únicament a la introspecció! Tot allò que faci... m'ha d'aportar la

vitalitat suficient per a poder crear i d'aquí a res... poder-ne recollir els fruits. Tot el

que em separi d'aquí... vol dir que haig de posar consciència en augmentar aquesta

vitalitat! Aquesta font de vida en mi!

Estic convivint amb la meva família, així que...

Prenc espais només per mi, sinó els invito a sumar-s'hi!

M'ho poso fàcil! No estic en un "monestir" sinó a la meva vida real i al planeta

Terra!

Em planifico des de ja! Abans de començar! Perquè sinó... em conec i aniran passant

els dies i... sé que tot sovint la mandra em pot! D'aquesta manera, a partir de la

planificació, soc plenament conscient del que faig i també del que no faig! El que

també em serveix per al meu autoestudi.

Retir de Setmana Santa
Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!

@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?

Planificació...

I això sí! Allò que faig ho faig amb plaer i per plaer!

Al llarg del dia, posaré plena consciència en:
Habito el meu cos · Escolto el silenci · Floreixo des del cor · Sento la màgia en mi

Recordo en tot moment...
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Agraeixo 3 coses al dia
Rutines Ayurveda (si és nou per tu: rentar
dents, llengua, dutxa)
Pràctica: moviment articulacions i
salutació al sol (per exemple) -activar el
cos-
5 respiracions conscients
12 min. meditació

6:00H Em llevo (com a molt tard amb el sol)

12:00H o després de dinar -Ioga Nidra

Tinc cura dels aliments i també de les imatges, dels sons, de les relacions, converses,...

prenc consciència de com alimento cada un dels meus sentits.

Retir de Setmana Santa
Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!

@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?

Em nodreixo per augmentar la meva vibració...

Agraiexo el menjar en cada un dels meus àpats: <<Gràcies a totes les persones, animals,
plantes, elements i processos que ha contribuit que pugui gaudir d'aquests aliments. Que
tots aquells nutrients beneficiosos pel desvetllar de la meva consciència i per la salut del
meu cos i de la meva ment siguin absorbits i els que no siguin refusats. Gràcies!>> (podria
ser una manera de fer-ho)

Essent les meves rutines del dia:

Consciència de la respiració
Temps per FER RES
Diari personal
Lectura espiritual | documentals o pelis
Connexió · observació de la natura

Pràctica corporal -fluids per exemple
12 min. Meditació
Agraeixo al dia

DURANT EL DIA

VESPRE

Em desconnecto de la tecnologia per poder connectar amb mi!

Pots/podeu seguir les proposades a "La rEVOLució de l'arc de sant martí"
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Retir de Setmana Santa
Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!

@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?

Mantinc una mirada oberta a tot allò que es va movent en mi: allò que m'agrada i el

que no m'agrada, allò totalment esperat i també a allò inesperat, el que sento

mantenir i també allò que hauria de deixar anar (si així ho decideixo!),... acollint i

abraçant tot el que es va presentant. I observant cap a on em porta: records que

s'obren, ferides encara obertes,... emprendre nous camins, nous projectes, noves

rutines, noves maneres de fer,...

I sobretot...

Prenc en tot moment una postura de testimoni imparcial, sense jutjar-me ni
identificar-me, com si es tractés de la vida d'una altra persona, el que em permet
prendre una mirada més objectiva.

M'obro a la creativitat, a prendre consciència i a connectar amb els meus dons i els
meus talents per a poder crear la VIDA que em "correspon". I a més, "serveixo" amb
gratitud a mi mateix, a mi mateixa,.. i a qui, i al que faci falta! Tot el que m'aparta d'aquí:
els meus DONS, els meus TALENTS, la GRATITUD, la FELICITAT, la JOIA de VIURE,... són
capes sobre les que haig de posar la mirada per així poder-me apropar cada vegada més
a mi mateix/a.
Sento que la pràctica serveix per alliberar-me! I no per assumir més càrregues... Em
seveix per crear espai en mi, espai per a poder crear la vida que anhelo viure, així com la
societat en la que desitjo viure.

Jo simplement hi poso la meva intenció i deixo que sigui la VIDA qui em va
donant respostes. Em deixo sorprendre! 

I... si desitjo resultats diferents, cal que faci coses diferents!
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Retir de Setmana Santa
Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!

@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?

S (strenght): FORTALESES

W (weakness): DEBILITATS

A (ambitions): ASPIRACIONS

N (need): NECESSITATS

El meu cos: salut, seguretat de l'entorn, espai personal, educació, economia i

finances, família, situacions vitals,...

Les meves emocions: harmonia emocional, amor, satisfacció, amistat, relació de

parella, relació amb els demés, maneig de les emocions denses,...

Vida social: com em relaciono amb les persones, com puc millorar les meves

relacions, entredre'm millor amb les persones, maneig de les discrepàncies, maneig

de les accions i de les reaccions,...

Psicologia: equilibri i harmonia psicològics, creativitat, alleujament de l'estrès,

maneig dels patrons i de les creences, hàbits "destructius", allò que em satisfà de

manera intel·lectual,...

Espiritual: reconèixer les fortaleses, èxits existents i debilitats i dibuixar/planificar el

camí cap a l'èxit personal a través de l'avaluació dels apartats anterior.

Aplicació del principi SWAN en la vida diària

El que em servirà pel propi autoestudi. A través del que puc posar la meva mirada:

 

Em pot ajudar...

ULU · Un Latido Universal: miro el documental a unlatidouniversal.org -experiències de
com viure des del cor.

Puc elaborar-lo a través de llistes -el que em serveix per anar-me situant i sabent de mi
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Dll. Dm. Dc. Dj. Dv. Dss. Dg.

Retir de Setmana Santa
Quan més endins vaig, més enfora puc arribar!

@saludbysabrina

QUI SOC JO? · Quina és la VIDA que he vingut a viure? · Quin és el lloc a ocupar?


