
Att vara i sin naturliga essens innebär att när du pratar känner du dig

kopplad till ditt innersta, ditt sannaste jag och som en följd av det känner

du stor respekt för de som följer sin egen inre röst, de som tvekar, de

som säger nej, de som följer sitt hjärta.

Essens beskrivs som vårt innersta jag - som ett väsen - en del av oss som är oförstörd och innerlig.

Essensen är inte: din kropp, dina känslor eller emotionella upplevelse.

Vi är den som observerar: vi är själar som har en mänsklig upplevelse - (inte tvärt om att vara

människor som har en själslig upplevelse.)
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Hur blir jag mer medveten om min essens?

För att hjälpa kroppen att gå ifrån autopilot till medvetenhet. Med medvetenhet börjar

healingen.

Separera dig från dina tankar

Vad det innebär  att separera dig från dina tankar betyder att du har tankar samtidigt som du

kan se att du har tankar.

Du förstår att tankarna är någonting som kommer från dina nerver när de startar igång i din

hjärna. Dom är inte du. Genom att bli medveten om tankarna - är du i essensen.

Du har blivit den som observerar. 

Här har du nytta av ditt inre barn arbete - för här kan du träna på att se dina tankar både om

dig själv och andra - träna på att inte döma. Träna på att vara den som observerar ifrån ett

avstånd.

Fokusera din uppmärksamhet

Genom att fokusera på var du har din uppmärksamhet så dras du automatiskt in till nuet och

det är det stället som din kropp och sinne vill vara. 

För det är ju precis här som livet är, det är här du kan välja att ta ett annat beslut än du gjort

tidigare och det är här som allt härligt händer.
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Korta stunder i början

Vänj dig vid att vara observant 

Se på dig själv utan att döma - utan att vilja förändra - tillåt acceptans.

Praktisera medvetenhet och att nå din essens.

Sätt dig på ett lugnt ställe -ta bort det som distraherar, (slå av telefon och så vidare)

och vänd fokus till din andning. Låt tankarna komma och gå - se utifrån, var

observatören, som ser tankarna. Slappna av. 

Döm inte

Tänk dig att du sitter på ett rymdskepp och har direkt kontakt ner till jorden, du kan se

och höra avllt du gör därifrån men du kan inte påverka, du kan bara observera. Du har

inte ansvar för tankarna - du behöver inte ändra på tankarna. Du ser ner till jorden på

dig, en människa som har en mänsklig upplevelse.

Du har blivit den som observerar. 

TIPS

Använd din journal och skriv ner dina upplevelser om hur det känns att inte döma

dina tankar 
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När vi får triggers går det åt andra hållet, våra tankar skapar emotioner som gör att vi

reagerar.

Extra material

Skillnad mellan känslor och emotionella upplevelser.

Känslor och emotioner är två sidor av samma mynt. Men det är dina känslor som styr ditt

beteende och de i sin tur agerar på dina emotionella reaktioner.

Först kommer emotionen - de är instinktiva och de ger en känsla i kroppen. Det är också

emotioner som vi visar i vårt kroppsspråk.

Det är emotionen som skapar vår icke-verbala kommunikation.

Känslor är uppstår i hjärnbalken, Känslor uppstår i samband med en tanke, en mental bild

känslorna är en förlängning av vad emotionen först sade och det är här vi börjar intala oss hur

vi måste reagera i vissa situationer och det är också här vi kan göra förändringarna,
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