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Dia 16
Percepção Segura

A meditação de hoje é sobre o poder das nossas percepções. A beleza está nos
olhos de quem vê, assim como o amor, a autoestima, a verdade, a felicidade e o
otimismo.

Quando expandimos nossa visão, nos conectando com a fonte de tudo que existe.
Quando mudamos nossa visão, nos vemos como um ser de luz, pois viemos de pura
luz e energia. Então percebemos como somos leves e tudo mais em nossa volta é
iluminado e elevado.

É para lá que vamos! À medida que nos conectamos mais e mais, alcançamos a
chave para uma transformação para vida toda, uma transformação real e
verdadeira.

Todos os dias somos acordados e já ativamos todos os nossos sentidos: olfato,
tato, audição, visão, paladar. Tudo isso forma a nossa percepção do nosso mundo. 
Duas pessoas podem olhar para os mesmos móveis de uma casa e uma pode
admirar a beleza e a história por trás da antiguidade, enquanto a outra já pensa que
é velharia e deve ser jogado fora.

Os móveis não mudam, eles são os mesmos, mas essas duas pessoas têm
concepções diferentes sobre os mesmos itens.

Quando suas percepções mudam, sua história muda. Você tem esse poder de
transformar e sempre o teve. A qualquer momento, quando você aplica uma
etiqueta negativa a si mesmo, perde a oportunidade de mudar suas percepções.
 

Em vez disso, aplique uma etiqueta positiva e isso ajudará a alterar o valor da sua
percepção.

Esse poder é seu! Você tem o poder de transformar completamente sua vida
dependendo do seu olhar. Amor, felicidade, alegria, amor próprio, verdade,
positividade….. Tudo isso só irá existir em sua vida se você procurar por isso.

Nesses 21 dias de desafio você tem ativado uma mudança em sua percepção, do
pesado para o leve. Se você pensa sobre isso, não importa qual a sua situação
atual, você pode ser negativo e mal humorado, pois a sua percepção é dominada
pelo peso ou você pode ser positivo, pois a sua percepção é dominada pela leveza.

A mesma casa, o mesmo trabalho, o mesmo relacionamento pode ser leve ou
pesado, de acordo com a sua percepção. Tudo é sobre você e sua percepção. 
    A mais linda flor pode parecer horrível se você estiver se sentindo deprimido.



Se mudarmos a nossa percepção interior, tudo se torna melhor e mais fácil. 

Quando usamos etiquetas negativas nas nossas experiências, como ruim, feio, feia,
inferior, machucada, ferida, nós perdemos a oportunidade de encontrar a leveza em
nossas vidas através da mudança de percepção. No lugar vamos colocar etiquetas
que nos ajudem a crescer e expandir. 

Quando olhamos para algo e não conseguimos encontrar uma etiqueta positiva,
então oferecemos uma bênção silenciosa e positiva e mudamos nosso foco.

A mais positiva das imagens que você pode ter é se olhar no espelho e se ver como
sendo o criador de sua realidade. 

Nada é mais poderoso e estimulante do que isso. Você tem o poder!!!

Em um universo criado de pura luz, você coloca a luz no eterno momento que é o
agora, este instante.

Mantra
Eu me vejo como um ser de luz.

1. Coloque sua atenção em algo ou alguém que você considera bonito. Descreva em
detalhes as coisas positivas que você associa a essa pessoa ou objeto. Observe
também como você se sente sobre cada qualidade.

Perguntas:

2. Agora escreva como você vê essas mesmas qualidades em si mesmo. Se você
se sentir inibido, descreva-se como se fosse visto pelos olhos de alguém que
realmente o ama.



3. Fixe sua atenção em alguém sobre quem você se sente negativo. Como essa
pessoa seria vista por alguém que realmente a ama? Permita que essa mudança na
percepção se aprofunde enquanto você escreve.

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




