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Dia 11
Curando seus problemas ocultos

Com a meditação de hoje, nos tornamos mais conscientes do que realmente está
acontecendo lá dentro, incluindo nossos problemas antigos do passado.

Pode parecer assustador reconhecer esses sentimentos, mas isso pode ser feito
com paciência, pois esses problemas se dissolvem à luz da consciência. Hoje
exploramos nosso verdadeiro Eu como consciência luminosa.

Todas nossas experiências, positivas ou negativas, fazem parte de quem somos. Os
sentimentos que muitas vezes desejamos não ter, impactam nossas vidas e nós
temos de encará-los e nos mover para além deles.

Nós precisamos nos curar dos sentimentos que estão escondidos em nós. Quando
ignoramos certos sentimentos, nos sentimos pior sem saber o porquê.

À medida que progredimos em nossa meditação, começamos a nos beneficiar da
paz interior que se ativa em nós mesmos. Então, começamos a nos libertar dos
pesos que estavam nos sufocando e roubando nossa energia.

Em quietude, nós podemos perceber nossas emoções negativas sem nos
apegarmos a elas, apenas enfrentando-as de cara.

Quando fazemos isso, essas emoções perdem seu poder e nós criamos espaços e
abrimos um canal para novas energias, novas possibilidades e luz.

Meditar faz duas coisas: nos leva para um lugar de paz e calma dentro de nós
mesmos e também nos permite acordar e trazer luz aos nossos problemas.

Pode ser desconfortável despertar esses problemas esquecidos, mas para a cura,
isso deve acontecer. Não precisa ser um processo doloroso.

Quando enfrentamos nossos problemas de cara, nos sentimos mais renovados. Da
mesma forma, se não enfrentarmos nossos problemas, eles se fortalecem e podem
sabotar nossas vidas de maneira inconsciente. 

Quando meditamos constantemente, paramos de acreditar que ignorar, negar ou
repreender nossos problemas está ajudando de alguma forma. 

A consciência de que precisamos de cura nos dá a capacidade e a força que são
necessárias para nos curarmos e cicatrizarmos nossas feridas.

Pode parecer mágica, mas pense o que pode acontecer atualmente em seu corpo    
      quando você se corta. Instantaneamente seu organismo percebe o que está 
             acontecendo e começa a se curar e cicatrizar.



A medicina atual ainda se fascina com a inteligência do nosso corpo, principalmente
no que se trata de curar nossos traumas mentais.

Todos nós tememos nosso passado doloroso e queremos, muitas vezes, negá-lo,
mas temos que assimilar que não precisamos temer, apenas entender que ele fez
parte de quem somos e trouxe algo positivo de alguma forma.

Uma flor teve que ser esmagada para trazer as melhores fragrâncias.

Se você se sentiu esmagado no passado, é a hora de perceber a delícia que isso
trouxe para a sua vida. Chega de se sentir vítima.

Tudo teve um porquê.

Mantra
Eu deixo a negatividade e a escuridão se

dissolverem na minha luz.

Perguntas:
1. Considere um problema pessoal que você gostaria de curar, como raiva ou
insegurança. Liste as maneiras pelas quais você estava ciente desse problema
hoje.

2.Tendo listado sua consciência do problema, anote como você poderia ter reagido
de forma diferente. Por exemplo, em vez de ficar com raiva e culpar outra pessoa,
você poderia ter assumido responsabilidade.



3. Reflita sobre as vitórias de cura que você experimentou no passado. Talvez você
costumava ter medo de cães quando criança, até que, gradualmente, aprendeu a
ficar relaxado com eles e desfrutar de sua companhia. Não importa quão pequenas
sejam essas vitórias. Escreva sobre como você se curou no passado para
reforçar a crença de que pode curar seus problemas atuais por meio da
consciência e do poder da intenção.

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




