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Dia 18
Sua História

À medida que removemos nossos fardos e pesos, começamos a criar espaço para
coisas novas.

Cada um de nós vive uma história pessoal e devemos amá-la, não apenas porque
ela é nossa, mas porque nós somos co-criadores dessa história.

Se não amarmos nossa história, o próximo capítulo será exatamente o mesmo,
então, para que você possa amar essa história, ela deve conter coisas novas.

Transformação é a palavra mais importante para se viver uma vida satisfatória.

É importante deixar ir um passado pesado e escuro e entrar em um presente
iluminado.

Nas histórias de transformação, o personagem passa por mudanças, crescimento e
evolução.
Quando você for caminhar por um trajeto familiar, no lugar de ver aquilo que você
sempre vê, conscientemente procure 5 coisas diferentes nesse mesmo caminho
que você já conhece.

Carros, pessoas diferentes passando, pedras, flores, o tempo... Mergulhe nessa
experiência, sempre procurando coisas novas que você não via antes. Você verá
como é delicioso.

Perceba o quanto existe lá esperando por você. Apenas perceba! As crianças olham
com admiração para tudo em sua volta e nós, depois de adultos, paramos de fazer
isso.

Para olharmos com olhos de crianças novamente, ou seja, com admiração e
curiosidade, temos que nos abrir para o desconhecido. Temos que querer ver algo
novo.

Vamos começar a ver maravilhas em nossas vidas se tivermos uma nova
percepção e também a intenção de deixar coisas novas entrarem em nossas vidas.

Coisas novas... Nossa! Como falamos disso em Vestindo-se de Guerreiro, não é
verdade?!

Abrace as possibilidades de ver o mundo de maneira diferente. Apenas você pode
deixar isso acontecer pois mora em você o desejo de mudança e transformação.

Temos também que nos identificar com nosso Eu verdadeiro. Ele é o responsável 
    por mudanças. Nele existe o ventre da criação, da verdadeira criação, aquela vida 



na qual nascemos para criar... a vida dos seus sonhos, que é aquela vida bela e
completa.

Sua realidade está sempre sendo criada, como uma história que se revela quando
novas oportunidades se apresentam, constantemente. Contudo, se não buscamos
coisas novas, as novas oportunidades passam e se vão. As sementes de algo novo
não germinam e não crescem.

Também falamos muito sobre isso em Vestindo-se de Guerreiro, não é mesmo?!
Cientificamente conversamos sobre a importância de nos abrirmos ao
desconhecido. Se você ainda não fez, vá lá fazer! Considere os temas que você
quer para a sua vida. Para mim, meus temas são: amor, transformação,
transcendência, conexão, evolução, servir.

Tenha uma intenção e sua história será preenchida com esses temas que você
escolheu. Se abra ao desconhecido.
O poder da intenção transforma nossa realidade. Esse poder existe para todos nós
e contém infinitas possibilidades.

Mantra
Eu me abro para o desconhecido 

Eu transformo minha vida

Lembre-se de me mandar mensagens sobre a sua experiência, pois ela me
empodera para continuar enviado mais e mais PEP para a sua vida, via WhatsApp,
Telegram, Instagram ou como você achar melhor!

Perguntas:
1. Olhando ao redor da sala ou pela janela, anote cinco coisas novas que você vê
agora mas que não tinha notado antes. Por exemplo, você pode notar como o sol
brilha nas folhas das árvores, as sombras projetadas por fotos na parede ou os
cheiros mais suaves no ambiente.



2.Pensando em sua história de vida, escreva algumas linhas sobre como dois temas
– amor e luz – se entrelaçaram nela.

3. Que novo tema você quer desdobrar em sua história de vida? É intimidade,
criatividade, alegria, segurança, sucesso? 
Colocando sua atenção apenas neste tema, descreva como ele pode se manifestar
nas próximas semanas.

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




