
Desafio Perdendo Peso
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Dia 21
Luz ao mundo

"Deixe sua presença acender uma nova luz no coração dos outros." - Mãe Teresa
 

Bem-vindos, queridos, ao nosso último dia do desafio Perdendo Peso! Nossa!
Quantas transformações! Eu me sinto tão mais leve e espero que você também!

A meditação de hoje nos ensina que, à medida que a vida se torna mais leve, você
abre um canal para a luz entrar em você. Esta é a luz da consciência, da liberdade,
da verdade e do amor.
 

A maior influência que você pode ter é irradiar seu próprio ser do nível do
verdadeiro Eu. Não é por dever que deixamos nossa luz brilhar, mas porque é nossa
alegria trazer luz ao mundo.

Hoje concluímos nossa experiência de remover o peso da alma, mente e espírito.
Nesses 21 dias, nós nos abrimos para viver em um mundo com mais luz e com mais
energia. 

Com essa experiência vem também a motivação e a generosidade de trazer mais
luz e energia para o mundo, para aqueles que amamos. Nós não estamos aqui
sozinhos e as oportunidades para uma vida alegre e mais leve são ilimitadas. 

Vamos deixar que a nossa experiência ajude ao menos uma pessoa a perder peso, a
encontrar leveza no seu viver! 

Vamos doar um pouco da nossa luz. Fazendo isso, a nossa experiência irá se tornar
mais profunda, irá se potencializar, e é assim que trazemos mais luz para o mundo
em que vivemos!

Vamos focar no que essa experiência trouxe, não apenas para você, mas para as
pessoas que você ama. 

Sua energia se transformou através dessa experiência. A sua vibração se
transformou e isso também transforma a energia coletiva do mundo, mesmo que
você não consiga ver. Estando todos juntos nessa experiência coletiva, nós fizemos
um mundo um pouco melhor.

Juntos embarcamos em uma viagem de transformação, removendo o peso de um
mundo cheio de dificuldades tão limitantes. 

    Você pode ter certeza de que essa viagem irá durar uma vida toda, pois existe    
       um potencial ilimitado de alegria e amor que, naturalmente, se desdobra dia a   
           dia.



Você nasceu para ter vitórias diárias em sua vida. Se você puder, diariamente,
levantar um pequeno peso, remover um pequeno peso e deixar sair de sua vida um
pequeno pensamento de culpa e julgamento, você irá, eventualmente, alcançar algo
grande em sua vida.
 

O segredo é ter uma visão do seu objetivo e deixar essa visão inspirar você a ser o
seu Eu verdadeiro! 

Com a transformação vem o desejo de trazer mais luz na vida de quem você ama. 
Essa jornada não é uma jornada solitária. Quando carregamos pesos, seja ele
espiritual, mental, emocional ou físico, a vida se torna muito solitária pois ninguém
pode carregar o peso para você.

À medida que você passa por transformações que são positivas em sua vida, você
terá influência positiva na vida de pessoas ao seu redor, mas não apenas isso, a sua
transformação ajuda o mundo a se tornar um mundo melhor. Passa a ser um
mundo mais leve e mais feliz!

Das pessoas próximas em sua vida, aquelas que celebram a sua vitória, agora é a
hora de se tornar mais íntimo, mais próximo delas. A parte mais importante é a
transformação emocional. Você pode se abrir para essas pessoas e expressar-se
completamente, compartilhar seu novo mundo cheio de transformações e deixar
essas pessoas expressarem o mundo interior deles com você. 

Cada um de nós precisa de uma pessoa com a qual seja possível se abrir
completamente. Um confidente é uma companhia da alma. 

A sua transformação para se tornar uma pessoa mais leve, mais feliz e mais
consciente irá ajudar outras pessoas no mundo, mesmo que não estejam próximos
de você ou que você nem os conheça. Isso porque à medida que nossa consciência
se expande, nós nos tornamos mais semelhantes aos demais do que diferentes.
 

À medida que aprendemos a nos libertar dos pesos em nossas vidas, escolhendo
nossas identidades e perspectivas, criamos novos caminhos de transformação de
maneira coletiva, facilitando para que qualquer pessoa neste mundo queira mudar e
seguir esse mesmo caminho que seguimos.

Cada passo consciente que tomamos ajuda todos aqueles que estão prontos a
tomar outros passos de transformação. É assim que cada um de nós pode ajudar
na transformação do mundo.
 

Agora vou deixá-lo sozinho. Feche seu olhos, inspire e expire, concentre-se no seu
coração e na sua respiração enquanto foca nessa mantra:



Mantra
Eu brilho e levo minha luz a todos.

1. Pense em um pequeno fardo ou autojulgamento que foi aliviado hoje ou ontem.
Faça um diário sobre como isso aconteceu e parabenize-se por essa vitória.

2.Descreva a próxima pequena vitória que você deseja alcançar e por que a
deseja. Por exemplo, você pode ser mais tolerante com seu peso ou mais grato
por quem você é agora.

3. Escreva sobre como você pode trazer mais luz e amor para as pessoas
próximas a você. Por exemplo, você pode ouvir com mais simpatia e perceber
coisas positivas ao vê-las, em vez de deixá-las passar.

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




