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Dia 2
Transformando Peso em Leveza

Na meditação de hoje, exploramos como transformar o peso de nossas vidas em
nosso estado natural de leveza. O peso de nossos encargos vem do apego à dores
e traumas passados, bem como da ansiedade e do medo do futuro. 

À medida que aprendemos a viver conscientemente no momento presente,
descobrimos que não precisamos fazer nada para liberar as cargas de dor e medo,
pois elas nos abandonam. Nosso estado natural de equilíbrio na vida é a leveza e a
facilidade.
 

Tudo na natureza acontece facilmente, com leveza e sem nenhum esforço. No
momento certo, uma rosa floresce, frutas amadurecem e o sol brilha.

Quando nós nos comprometermos com leveza, naturalidade e facilidade do
presente momento, nós vamos então experimentar renovação contínua e infinita
abundância. E essa é a nossa essência natural.

A energia do presente momento é a nossa luz! 

Temos o poder de transformar todo o peso em leveza quando estamos presentes!
Vamos convidar a leveza e a luz em nossas vidas, sendo presentes nesse instante.

Quando estamos conectados com o agora, nós trazemos clareza, sabedoria e
simplicidade para nossas vidas. 

Esse é o caminho para transformarmos o pesado em leve e a escuridão em luz e
paz.

Uma das coisas mais mágicas na natureza é observar a simplicidade com que tudo
acontece.

Existe leveza na existência de cada um de nós quando somos bem jovens, antes de
certas experiências começarem a acontecer em nossas vidas.

O peso, seja ele físico, mental, emocional ou espiritual é causado por uma coisa:
nosso passado pesado.

Traumas passados, feridas, memórias tóxicas, condicionamento mental rígido são
armadilhas que nos aprisionam.

A dor de estarmos aprisionados nos leva a carregar pesos excessivos.

Depressão, relacionamentos que não possuem a luz do amor.

   Nós precisamos transformar o pesado em leveza em todas essas áreas.
.



Quando você sabe que não é mais a pessoa que você era. Aquela pessoa não
existe mais e se o seu Eu antigo ainda lhe perturba, mande ele embora, voltando
para o agora.
Isso é a segunda coisa que precisamos fazer: reconhecer como trazer o
presente momento para vida. 

Quem em sua vida faz você se sentir pesado?
Qual pessoa faz você se sentir ansioso?
Qual a maior fonte de hostilidade e raiva em sua vida?
Onde eu encontro meus maiores arrependimentos?

O passado pode parecer fixo, cheio de coisas que gostaríamos de mudar, mas
mudar não é o problema, pois o passado pode se tornar leve quando 2 coisas
acontecem: 

1.

2.

Apenas vivendo no presente momento, onde existe uma energia que renova, é que
vamos recuperar a luz e a leveza da nossa natureza essencial.

Somos inteiros. Nossa realidade pode ser leve, energética e abundante em todos os
níveis!

Nós todos já sabemos como é se sentir para baixo, fisicamente. Nos deixa
depressivos e afeta também a maneira como olhamos para o mundo.

Nós temos o poder de olhar para o mundo da maneira que escolhermos e aplicando
pensamentos positivos podemos alterar muitas coisas.

É um processo que se inicia examinando tudo da sua vida que possa ser chamado
de passado:

Comece por aqui, respondendo a essas perguntas: 

Essas perguntas são para ajudar você a reconhecer qualquer fonte de escuridão.
Lembre-se que isso é algo particular, que você deve fazer sozinho.

Não culpe ninguém. O propósito dessas perguntas é trazer luz e consciência para a
escuridão. Nada traz mais cura do que a luz e você irá descobrir isso mais e mais à
medida que prosseguimos.

Mantra
Eu sou infinitamente renovado no presente

momento 



1. Anote o que lhe pareceu pesado e resistente hoje, não apenas fisicamente, mas
também emocionalmente.

Perguntas:

2. Descreva sua ferramenta mais eficaz para remover qualquer sensação de peso.
Pode ser tomar um banho de aromaterapia ou dançar salsa.

3. Escreva uma breve descrição do momento de hoje em que você sentiu que
estava mais plenamente engajado no presente. Descreva também o seu estado de
espírito – foi tranquilo, alerta, receptivo?

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




