EXERCITIU EFT – SUNT PERFECT!

Inceput Spranceana (IS): Sunt perfect!
Coada Ochiului (CO): Asta nu inseamna ca fac totul perfect
Sub Ochi (SO): Asta nu inseamna ca nu pot sa-mi doresc mai mult si mai bine
Sub Nas (SN): Inseamna doar ca in adancul fiintei mele, sunt perfect!
Barbie (B): Inseamna ca in esenta, sunt perfect
Capul Pieptului (CP): Cand pot recunoaste acea parte din mine care este perfecta,
Sub Brat (SB): Pot deveni in acel moment, tot ceea ce sunt menit sa fiu
Sub Piept (SP): Pot recunoaste partea din mine care este perfecta si totusi sa nu ma limitez
Incheieturi Maini (IM): Pot recunoaste partea din mine care e minunata si totusi sa continui sa
cresc
Varful Capului (VC): Pot sa vad binecuvantarile din viata mea si sa ma deschid catre mai mult

Inceput Spranceana (IS): Nu trebuie sa ma chinui sa ma “dezvolt personal”
Coada Ochiului (CO): Nu trebuie sa ma chinui sa devin cine sunt
Sub Ochi (SO): Nu am nevoie sa imbunatatesc ceea ce SUNT
Sub Nas (SN): Doresc doar sa fiu cine sunt facut sa fiu
Barbie (B): Sunt facut sa fiu cine SUNT in acest moment!
Capul Pieptului (CP): Nu sunt facut sa fiu cine cred altii ca ar trebui sa fiu
Sub Brat (SB): Nu sunt facut sa fiu cine vor altii sa fiu
Sub Piept (SP): Asta nu inseamna ca ma complac
Incheieturi Maini (IM): Asta nu inseamna ca stau pe loc
Varful Capului (VC): Asta inseamna ca traiesc din plin cine sunt, in fiecare moment

Inceput Spranceana (IS): Nu voi face asta.. “perfect”
Coada Ochiului (CO): Dar o voi face sigur ca sunt in fiecare moment,
Sub Ochi (SO): ceea ce sunt menit sa fiu
Sub Nas (SN): Nu voi face asta.. “perfect”
Barbie (B): Dar voi continua sa merg pe drumul meu
Capul Pieptului (CP): Nu voi face asta.. “perfect”
Sub Brat (SB): Voi continua sa fiu cine sunt
Sub Piept (SP): Si voi observa gratia fiecarui moment
Incheieturi Maini (IM): Voi trai bucuria in fiecare moment
Varful Capului (VC): Si voi continua sa fiu cine SUNT cu adevarat!
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