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Dia 15
Transformação Pessoal

"Você escreve sua história de vida pelas escolhas que faz." Helen Mirren

Uma verdadeira transformação acontece quando estamos alinhados com o nosso
poder!

Quando alinhamos nossos pensamentos, emoções e ações com a parte mais
elevada do nosso ser, somos preenchidos com entusiasmo, propósito e razão de
viver. Também conseguimos isso servindo, sentindo a energia da nossa alma.

Nós viemos para fazer algo nesse mundo. Quando conectados com nosso Eu
interior, o nosso Eu verdadeiro, é fácil descobrir essa verdade e nada nem ninguém
é mais poderoso que você. Você nasceu para ser você e, sendo dessa forma, você
tem poder para tudo no mundo.

Esse poder interno vem quando vivemos nossa verdade, sabendo que somos bons o
suficiente, apenas por estarmos vivos e acreditando que estamos cocriando com
um força maior, que vem do amor e da compaixão.

Nós nascemos com um poder e nós o perdemos quando deixamos as pessoas
influenciarem nossa verdade ou quando não acreditamos em nós mesmos.

Quando você vive em relacionamentos abusivos, você renunciou ao seu poder de
viver em um relacionamento de respeito e mutualidade.

Quando você é manipulado pela opinião dos outros, você renuncia ao seu poder de
ter sua própria opinião.

Você precisa recuperar o seu poder para poder remover o pesos que você pode
estar carregando.

As pessoas carregam fardos quando vivem uma vida que é manipulada pelos
outros. O pior de tudo é que elas acreditam que nasceram para viver assim, sem
poder.

Isso tem consequências trágicas, por exemplo, alguém que perdeu todo o seu
poder se permitindo viver um situações de abuso.

É fácil para alguém do lado de fora dizer "Saia desse relacionamento! O que impede
você?", ou quando alguém olha para uma pessoa obesa e diz "Pare de comer! O
que tem de errado com você? É tão simples". Quando julgamos alguém dessa 
        forma, nós também perdemos nosso poder.



Por outro lado, nós ganhamos esse poder quando ajudamos alguém a recuperar o
seu próprio poder sem julgar.

Essa pessoa não muda facilmente pois ela pensa que nasceu assim, sem poder.
Lembre-se que você não deve seguir nenhum padrão. Não acredite no que a
sociedade quer que você acredite. Seja você mesmo o chamado da sua alma e
lembre-se que você não nasceu para sofrer. Se isso está acontecendo, é porque
está na hora de mudar.

Não tente preencher as expectativas dos outros. Olhe para você mesmo e o seu Eu
verdadeiro irá lhe mostrar a sua única caixa na qual você deve se encaixar.
Fale e faça as coisas de acordo com a sua verdade. Tire essas palavras do seu
vocabulário: perdedor, feio, desamado.

Quando você perceber que isso pode estar passando pela sua cabeça, lembre-se:
Não vou ser categorizado! Não vou me colocar em uma caixa. Quando você
começar a agir assim, você está começando a recuperar o seu poder novamente.
Seu poder vem com o chamado da sua alma. Você veio aqui para descobrir o seu
chamado. Conecte-se com ele e você irá descobrir o qual é seu chamado e o seu
poder.

Por outro lado, nós ganhamos esse poder quando ajudamos alguém a recuperar o 

Mantra
Eu defino minha história escolhendo

quem eu quero ser
1. Concentre-se em um fardo que você está carregando, seja físico, mental ou
emocional. Anote todas as razões pelas quais você tem carregado esse fardo. Por
exemplo, você pode sentir que é seu dever ou que alguém impôs a você.

2.Ao lado de cada motivo, descreva o quanto você acredita atualmente que cada
motivo é válido, neste minuto. Deixe de lado suas velhas crenças. Fale como você
se sente agora.



3. Sempre que carregamos fardos, entregamos parte de nosso poder pessoal.
Faça um diário sobre como você pode recuperar seu poder, concentrando-se em
etapas práticas que são factíveis. Por exemplo, você pode se defender mais ou
recorrer a um amigo que lidou com sucesso com o mesmo problema ou fardo.

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




