
ODKRYWANIE MISJI

Twoje intencje: 

Np. Moją intencją jest odnaleźć swoją drogę w życiu i poznać pragnienia
swojej duszy. 

 
 

AFIRMACJE:

OTWIERAM SIĘ NA PROWADZENIE MOJEJ INTUICJI. 

WYBIERAJĄC GŁOS MIŁOŚCI, JESTEM PROWADZONY 

DO ODKRYCIA SWOJEJ MISJI. 

Z KAŻDYM ODDECHEM WSŁUCHUJĘ SIĘ W PRAGNIENIA 

SWOJEGO SERCA.

 

 



Wyobraź sobie, że jesteś na pięknej wyspie i dzisiaj jest dzień Twoich 90-tych 
 urodzin. Na wyspę przyleciały wszystkie bliskie Ci osoby, Twoja rodzina, dzieci,
przyjaciele, pracownicy, pracodawcy itd. Wszyscy zbierają się, aby świętować ten
dzień razem z Tobą. Wyobraź sobie, że Twoje przyjęcie urodzinowe odbywa się na
plaży. Wszystkie osoby zaczynają się powoli zbierać i czekają na Ciebie w przepięknej
scenerii z widokiem na morze. 
 
W drodze do tego miejsca, postanawiasz wziąć spacer wzdłuż wybrzeża. Idziesz
brzegiem plaży, wpatrujesz się w horyzont, zachód słońca i wracasz wspomnieniami
do najcudowniejszych chwil swojego życia. Zamknij oczy i wyobraź sobie te chwile, te
momenty, które przyniosły Ci radość, spełnienie, poczucie wolności,  wewnętrznego
spokoju i szczęścia. 
 
Czego doświadczyłeś? Jakie przeżycia sprawiają, że Twoje oczy wypełniają się
łzami wzruszenia? Za jakie momenty jesteś wdzięczny? Jakie doświadczenia
sprawiają, że Twoja dusza wypełnia się miłością, radością i wewnętrznym
uśmiechem? Jaką wartość wniosłeś do życia innych ludzi? 
Wypisz je wszystkie, tak jakby się już wydarzyły.
 
A następnie wyobraź sobie, że jesteś już na swoim przyjęciu. Każda z osób
przygotowała dla Ciebie wyjątkowy prezent. Album ze zdjęciami i list, w którym
opisała to jaką wartość wniosłeś do jej życia wraz z wyrazami uznania. Wyobraź sobie,
że otwierasz ten album. Jakie zdjęcia tam widzisz? Czego wspólnie doświadczyłeś
z tą osobą? Wyobraź sobie te obrazy i zapisz co widzisz. Pamiętaj, że każda z osób
dała Ci osobny album i list. 
 
A teraz wyobraź sobie, że otwierasz list od tej osoby. Czytasz słowo po słowie.
Zdanie po zdaniu. Z każdą kolejną chwilą wypełniasz się coraz większą wdzięcznością
i wzruszeniem. Odpowiedz teraz na pytania: 
- Co napisała ta osoba w tym liście? Za co jest Ci wdzięczna? 
- Jakie cechy Twojego charakteru doceniła?
- O jakich Twoich znaczących dokonaniach wspomniała?
- Jak zmieniłeś życie tej osoby? 
 
Teraz kiedy wyobraziłeś sobie już tę scenę, zapisz swoje notatki. Opisz jakie zdjęcia
chciałbyś, otrzymać w albumie od każdej z tych osób oraz co chciałbyś, aby znalazło
się w liście do Ciebie.



OSOBA ALBUM ZE ZDJĘCIAMI LIST
 O jakich wspólnych doświadczeniach, przypominają Ci

zdjęcia, które widzisz w albumie?
Co chciałbyś usłyszeć od tej osoby? Za co byłaby Ci wdzięczna?

O czym chciałbyś, żeby wspomniała?



Zacznij od medytacji „Odkryj swoją misję”. Dzięki temu połączysz się ze swoją

intuicją i wskazówkami, które nakierują Cię na odkrycie swojej misji.

 

Następnie odpowiedz w dzienniku na poniższe pytania. Możesz wybrać je intuicyjnie

lub odpowiedzieć na wszystkie.  Pozwól, aby prowadził Cię Twój wewnętrzny

nauczyciel.

 

Zaufaj procesowi odkrywania swojej misji i ciesz się podróżą. Być może zanim

odkryjesz swoją misję, Wszechświat skieruje Cię w stronę doświadczeń oraz lekcji,

które będą dla Ciebie niezbędne w życiu w zgodzie ze swoją misją. Zaufaj temu

procesowi. Jesteś dokładnie w miejscu, w którym powinieneś być. Wszystkie

potrzebne Ci odpowiedzi przyjdą we właściwym czasie. 

 

Pamiętaj również, że Twoja historia i to co przeżyłeś do tej pory jest częścią Twojej

misji. Nie wypieraj jej. Doceń ją, wyciągnij z niej lekcje i zastanów się jak Twoja

historia i to czeg dzięki niej się nauczyłeś, może pomóc innym ludziom w ich drodze.

W Twoim życiu nie chodzi tylko o Ciebie, a o to jaką wartość wniesiesz do życia osób,

które spotykasz na swojej drodze każdego dnia. 

MEDYTACJA I PISANIE W DZIENNIKU



Co Wszechświat chce przeze mnie wyrazić?



Czego pragnie moja dusza?



Wyobraź sobie, że do końca życia miałbyś odtwarzać ten sam dzień.

Jakby on wyglądał? Czym byś się zajmował i co robił?



Jak mogę wykorzystać swoje życiowe doświadczenie i talenty

do pomocy innym ludziom?



Jaką wartość pragnę wnieść do życia innych osób?


