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Dia 4
Satisfeitos e Completos

Todos podem sentir a diferença entre vazio e plenitude e é essa experiência que
nos permite encontrar o caminho para fazer melhores escolhas de estilo de vida. 

Hoje aprendemos que existem muitos tipos de fome, mas apenas um estado de
satisfação. Quando você se dá o que realmente deseja e precisa, os hábitos não
saudáveis, como comer demais, deixam de ser um problema.

Em vez de lutar contra um hábito que sempre revida, pergunte a si mesmo: “por
que motivo estou com fome agora?”. Então, tente satisfazer essa fome
diretamente.

Muitas vezes sentimos que algo está faltando em nossas vidas. Muitas vezes
reagimos a essa falta sem pensar. Nós comemos, gastamos, bebemos, trabalhamos
demais…

A verdade é que somos humanos e todos nós fazemos isso, mas podemos parar,
refletir e entender qual é a nossa real carência. Podemos parar para pensar o que
realmente está faltando, ao invés de simplesmente reagir a essas sensações da
falta.

Se fizermos isso, nós vamos começar a preencher nossas reais necessidades e
vamos realmente nos sentir completos e mais fortes.

Qual é a sua fome real? À medida que nos movemos de um estado desconectado
para um estado mais centrado, mais mindful iremos nos sentir, isso é, mais
satisfeitos e completos.

Nós não precisamos nada além de nos conectarmos com tudo o que já existe
dentro de nós.

Isso é o que todos nós estamos realmente famintos. Nos falta essa conexão, que
remove todo o peso que possamos estar carregando.

Nosso objetivo é nos mantermos satisfeitos e completos de dentro para fora.

Quando você está se sentindo completo, nada lhe falta, não é verdade?  
Quando você está se sentindo completo e inteiro, você se sente contente da
maneira que você é neste instante.

Esse estado é quem você realmente é!  

Quando nos sentimos incompletos e insatisfeitos de alguma forma, nós não
estamos mais centrados.
.



Essa sensação interna de que algo falta em nossas vidas é a fonte daquela ânsia por
alguma coisa ou por algo que nem sabemos o que é.

Pergunte-se: O que realmente desejo? O que realmente preciso? Qual é realmente
minha necessidade? Do que realmente tenho fome? A partir de suas respostas,
tente satisfazer essa necessidade diretamente.

Por exemplo, uma noite você se percebe que quer comer algo, apesar de ter
terminado seu jantar há pouco tempo. No lugar de ir atacar a geladeira ou o
armário, pare e fique presente consigo mesmo.

Pergunte-se sem julgamento: o que realmente está acontecendo? Do que
realmente tenho fome? 

A resposta é que o seu Eu verdadeiro está completo, porém o seu Eu separado e
desconectado está emocionalmente insatisfeito. Você está entediado e quer algum
tipo de estímulo. Ou você pode estar sozinho e busca a sensação de conforto que a
sua comida favorita lhe oferece.

Seja qual for a falta que você possa estar sentindo, lembre-se de que ela não vem
do seu verdadeiro Eu.

Se depois de refletir sobre isso você ainda tiver vontade ou ânsia de comer algo,
então vá e coma. 

Nesse processo de mudança, nunca se julgue pelas coisas que você sente que
faltam em sua vida.

Ter uma parte de sua vida completa não significa que você esteja realmente se
sentindo completo e satisfeito.
Muitos casais, por exemplo, estão felizes mas, no fundo, querem mais intimidade. É
importante refletir sobre isso e entender como não ignorar e procurar satisfação
em outras coisas.

Uma mãe com 3 filhos pode estar se sentindo sozinha.

Nossa fome e desejo são inegáveis. É o que nos faz humanos. Seu objetivo é
balancear suas verdadeiras necessidades, identificando-as e separando-as. 

Será que é fome física? Será que preciso beber para satisfazer esse desejo? Será
que preciso gastar mais com roupas e sapatos? Será que não estou apenas com
sede? 

A realidade é que apenas estando conscientemente conectados com nós mesmos é
que vamos identificar nossas necessidades mais profundas.

Não procure nada exterior para satisfazer suas necessidades, como uma casa
maior ou um novo trabalho…



Tudo isso não possui o poder genuíno de nos satisfazer. Apenas nós mesmos
podemos realmente nos satisfazer.

Lembre-se da satisfação profunda que você sente depois de uma meditação. Essa
satisfação de se sentir completo você pode se dar a qualquer momento. A partir de
então, você pode querer ir mais e mais fundo nessa satisfação, à medida que o
tempo passa.

Mantra
Eu sou completo e nada falta nada.

1. Escreva sobre uma falta em sua vida que está sendo preenchida por desejos ou
maus hábitos.

Perguntas:

2.Agora, anote como você pode lidar mais diretamente com essa falta. Por
exemplo, se a falta de autoestima é uma grande parte do que está gerando hábitos
pouco saudáveis, considere ajudar alguém usando um talento que você tem.

3.Liste as áreas de sua vida em que você não se sente realizado e, em seguida,
escreva como você pode começar a construir essa realização.



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




