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Dia 3
Comece com o equilíbrio

emocional
"Felicidade não é uma questão de intensidade, mas de equilíbrio, ordem, ritmo e
harmonia." Thomas Merton

Na meditação de hoje, aprenderemos que podemos restaurar o equilíbrio emocional
e a equanimidade, voltando nossa atenção para a consciência imóvel no fundo de
nossas mentes. 
 

Quando agimos por um sentimento de falta, permanecemos desequilibrados e
presos em nossos velhos hábitos insatisfatórios. Porém, as emoções devem fluir
livremente, subir e descer, sem serem contidas. 
 

Na meditação, alcançamos um lugar calmo e centrado, que não se apega a hábitos
tóxicos e nem a memórias antigas, de forma que o descarte de bagagem emocional
acontece naturalmente.
 

De acordo com Eckhart Tole, para voltar a um lugar de paz e leveza, é preciso
praticar o seguinte: não seja seus pensamentos e emoções, seja apenas a
consciência por detrás deles.
 

Muitas vezes, nós estamos acostumados e habituados a ter emoções negativas. É
um vício químico sobre o qual temos de estar conscientes, pois as emoções
liberam químicos em nosso corpo e nos viciamos em sentir raiva, remorso e
outros. 
 

Muitas vezes ficamos relembrando um passado dolorido para satisfazer nossas
necessidades químicas ou buscamos brigas e desentendimentos pelos mesmos
motivos: satisfazer nossos vícios emocionais.
 

Se não tivermos consciência disso, esse vício pode destruir nossas vidas, assim
como um viciado em drogas destrói a sua. 
 

Nós enterramos essas emoções bem profundamente e depois essas emoções
passam a controlar nossas vidas, tirando de nós o controle. 
 

Porém, podemos mudar essa situação, mudando nossos pensamentos.
 

Na realidade, emoções vêm e vão. Emoções mudam. Com consciência, nós criamos
espaços e o fluxo natural de emoções positivas e negativas pode acontecer. Assim
nos libertamos dos pesos e fardos emocionais.
.



Vamos nos tornar conscientes e, deste lugar centrado, todas as emoções podem
fluir. As emoções fluem sem nos prender, sem nos segurar, sem nos deixar
pesados.
 

Nosso verdadeiro momento presente estará sempre preenchido com a sensação
de amor e esperança. 
 

Pare e perceba o que acontece quando você deixa de pensar nos problemas e se
conecta profundamente com o agora.
 

À medida que suas emoções fluem, você se torna leve, o peso desaparece e tudo
passa a ser possível.
 

A vida é para fluir e quando esse fluxo é interrompido, ela fica desequilibrada.
 

Emoções difíceis são desconfortáveis e doloridas e é por isso que tentamos
ignorá-las. O que acontece é que essas emoções ignoradas permanecem em nós e
depois se manifestam como depressão, ansiedade, insatisfação, culpa, ciúmes,
arrependimento e outras.
 

Mesmo quando não estamos passando pelo desconforto das emoções negativas,
elas ainda nos desequilibram, escondidas em nossas atitudes diárias, como
procrastinação, desânimo e ressentimentos.
 

Isso é uma toxina residual do passado que toma conta da sua atenção e remove o
seu senso de amor próprio e auto valorização. 

Quando vivemos sempre em um estado emocional desequilibrado, nós criamos um
círculo vicioso que nos torna mais e mais desequilibrados. É uma força de inércia
que, se não estivermos conscientes, nos afunda mais e mais.
 

Precisamos lembrar que as emoções são curadas apenas na fonte. E de onde elas
vêm? De você mesmo!
 

Quando meditamos, nós encontramos paz e, nesse estado, as emoções fluem
livremente sem julgamento. 
 

Quando não seguramos e não sufocamos nossas emoções, elas fazem o que elas
devem fazer: fluir e ir embora. 
 

Nós nos sentimos bem quando deixamos elas fluirem, sem segurá-las. Não é
verdade?
 

Pense em uma emoção que você acha difícil de lidar. Talvez raiva. Essa emoção não
define quem você é.
 

Devemos deixar ir todo o peso emocional. Isso irá permitir que nossa vida ande,
fluindo com naturalidade e facilidade.



A regra aqui é simples e profunda: seja o que for, se você ainda não estiver
consciente sobre isso, não poderá curá-lo.
 

Cura é o objetivo e não se esconder ou correr das emoções difíceis. Isso gera
doenças. Achamos que não temos o suficiente, achamos que não somos
suficientes.
 

A sensação de que não somos bons o suficiente faz com que a gente procure algo
fora de nós para nos satisfazer, mas isso nunca será encontrado no exterior.
 

Quando estamos realmente presentes e conscientes, encontramos tudo o que
precisamos… Toda a compreensão, toda a compaixão, todo o amor, toda a empatia,
a gratidão e a gentileza que precisamos e merecemos.
 

Temos todas essas emoções dentro de nós mesmos e isso nos cura
profundamente. Elas existem em abundância dentro de nós.

Mantra
Eu deixo minhas emoções fluírem livremente.

Eu deixo minha vida ficar mais leve.

1. Reflita sobre uma situação negativa no passado que você não lidou tão bem
quanto gostaria. Anote como você poderia responder de forma diferente da
próxima vez.

Perguntas:

2. Descreva um momento do dia de ontem ou de hoje em que você sentiu uma
sensação de fluidez e facilidade. É assim que se sente uma vida em equilíbrio.



3.Escreva sobre uma área de sua vida – como seus relacionamentos, trabalho ou
saúde – na qual você gostaria de experimentar mais fluxo e equilíbrio. Descreva
como isso mudaria sua experiência nessa área da vida

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




