
Desafio Perdendo Peso
aula 10



Dia 10
Encontrando a paz

A paz que vem de dentro de nós tem o poder de criar o caminho da cura e da total
satisfação. Quando meditamos, conseguimos encontrar a paz e a nossa versão
mais leve, livre da fome e livre do sentimento de falta. A nossa paz interior eleva
nossos relacionamentos e podemos encontrar esperança e harmonia. 

Qualquer momento de desequilíbrio nos perturba. A dor, seja ela física ou mental,
nos deixa agitados e rouba a nossa felicidade e o nosso bem-estar.

Paz é o contrário da agitação e também significa a leveza da alma!

Quando estamos contentes, nos sentimos leves, como se muito do nosso peso
tivesse sido levado. Parece que podemos relaxar e nos sentir em paz.

Como podemos nos desfazer do peso, das preocupações, da agitação mental e da
insatisfação? 

Só precisamos nos lembrar que nosso Eu verdadeiro é a paz perfeita.

Em outras palavras, paz em primeiro lugar e, de lá, poderemos encontrar tudo mais
que desejamos.

Iniciamos isso respeitando a todos. 
Tente ser gentil sempre e não deixe a raiva machucar ninguém.

Complemente as pessoas ao seu redor e não as critique, sempre vendo o lado
positivo de todos.
Em conflitos, permaneça calmo e centrado e peça luz, paciência e entendimento.
Respeite.

Quando sentir-se envolvido pelo o amor, deixe essa energia fluir. Contagie e abra
seu coração. Pode ser na forma de uma palavra reconfortante ou simplesmente um
sorriso.

Podemos criar uma versão mais leve de nós mesmos, sem esforço e com muito
prazer, trazendo nossas aspirações mais profundas conosco. Isso é harmonia!

Nesse estado, nós libertamos todo o peso que possa ter vindo da falta.

           Encontramos muita paz sabendo que a chave para a cura é simplesmente 
               sermos nós mesmos.



Mantra
Eu estou vivendo o caminho da paz.

Perguntas:
1. Escreva três maneiras simples de trazer mais paz à sua vida. Por exemplo, você
pode desfrutar de 5 a 10 minutos de inatividade duas vezes por dia ou caminhar ao
ar livre e ao sol durante o almoço.

2. Anote três coisas cotidianas que o incomodam ou agitam e, em seguida, liste as
maneiras mais simples de melhorá-las. Por exemplo, você pode se afastar de
situações estressantes ou se juntar a uma carona se o seu trajeto gerar
frustração e irritabilidade.

3. Reflita e registre sua visão ideal de uma amizade que seja confortável, fácil,
cheia de luz, cheia de risos e consoladora quando você estiver para baixo. 
Liste maneiras pelas quais você poderia tornar uma amizade atual mais próxima do
seu ideal. Por exemplo, você pode ouvir e simpatizar mais.

4. Use este espaço para refletir mais sobre sua experiência hoje.




