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Dia 5
Saindo do dilema da fome

Quando qualquer fome ou necessidade não é satisfeita, nossos corpos continuam
pedindo mais. A meditação de hoje explica esse dilema: quanto mais faminto você
é, mais faminto fica, não importa a quantidade de comida que você come.

Mentalmente, temos fome de experiências nutritivas. Se você é emocionalmente
nutrido, os desejos físicos param. No entanto, você não pode alterar aquilo de que
não está ciente. 

Isso significa que você deve conectar sua fome a uma necessidade real, que possa
realmente ser satisfeita. É assim que terminamos o dilema da fome.

Quando você aplica o autocuidado às suas reais necessidades, a vida se torna muito
mais leve. Nosso corpo quer se sentir bem, nutrido, balanceado, forte e cheio de
energia.

Nossos hábitos, porém, retiram esse estado de equilíbrio, tanto no corpo quanto no
espírito.

Existem maneiras simples de harmonizar nosso corpo e mente e, desta forma,
remover o peso que nos desequilibra. 

Vamos reconquistar nosso equilíbrio? 

Para fazer isso, temos que aprender a relaxar e dormir mais. Esse é o primeiro
passo, pois quando não dormimos ou não relaxamos o suficiente, acabamos
sentindo todos os tipos de fome. 

Nossa mente e corpo se tornam confusos e, nesse estado de confusão, não
seremos capazes de remover a fome desesperada que nos mantém pesados e
presos. 

Passo número 2:
Quebrar nossos comportamentos inconscientes! Estar presentes é perceber os
pensamentos que não são verdadeiros mas acabam se tornando nossos hábitos.
Isso é essencial para reafirmar nossa verdade positiva.

Nos movemos para um local mais satisfatório e completo. A consciência tem o
poder de afirmar nossa verdade e de nos libertar de hábitos inconscientes que nos
fazem mal.

É um comprometimento diário estar acordado, presente, consciente e centrado.

.



Quando fizermos isso, nós saímos do estado faminto e nos movemos para um
estado de satisfação, conectados com o centro do nosso ser, com energia que
está em volta de nós e com o universo.

Algumas situações nós não podemos mudar. Tentamos e tentamos e não
conseguimos.

Isso nos leva para um dilema, que é o dilema da fome: quanto mais faminto você
estiver, mais faminto você ficará.

O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar: 

Seria fácil se nosso corpo pudesse nos mostrar exatamente o que ele precisa, não
é mesmo? Contudo, as células do nosso corpo são fábricas de químicos e
respondem através de químicos enviados pelo nosso cérebro, que também envia
sinais para restante do nosso corpo em uma linguagem química.

Isso resulta em uma mistura de mensagens, por exemplo: uma criança pode
começar a ficar irritada como se tudo estivesse errado, mas na verdade ela está
apenas expressando cansaço. A mãe coloca a criança para dormir e o problema se
resolve.

Como adultos, nós temos que estar conectados, ter autocuidado para perceber
nossas necessidades. Isso significa que nós temos que perceber as mensagens do
nosso corpo, ou seja, interpretar as mensagens químicas do nosso organismo. Por
exemplo, é muito comum comer demasiadamente quando não dormimos bem.

Os 2 hormônios que controlam a fome e a saciedade são chamados de grelina e
leptina. Eles são acionados para nos avisar quando estamos famintos e quando
estamos satisfeitos.

A falta de um sono adequado faz com que esses hormônios não funcionem
corretamente e apenas alguns de nós seria capaz de identificar “ah tá, não estou
com fome, não preciso desse chocolate. Eu apenas não dormi bem a noite
passada”.

Então, para nos libertarmos do dilema da fome, temos que, primeiramente, dormir
bem. Isso é essencial!

Depois você precisa diminuir o estresse crônico. Como nós falamos disso em
Vestindo-se de Guerreiro, não é mesmo? 

O estresse é um grande vilão, destruidor da vida, dos nossos sonhos e também nos
deixa pesados em todos os sentidos.
O próximo passo, então, é estabelecer uma rotina diária que irá ajudar você a se
manter saudável. Isso contribuirá para que você restaure o equilíbrio natural do seu 
      corpo.



A maior razão para cair em um círculo vicioso é que você não presta atenção no
que está acontecendo com você. Você cai em um comportamento inconsciente e,
dessa forma, o remédio, a solução, é simplesmente a consciência, saindo do piloto
automático.

Quando você se pegar em comportamentos e hábitos inconscientes, faça uma
pausa e diga: estou bem! 
Esse pequeno passo pode ser transformador!

Outra coisa a se fazer é aprender a perceber seus pensamentos. Por exemplo,
observe-se pensando ou repetindo: "nada dá certo para mim".

Se você se pegar pensando assim, faça uma pausa e lembre-se de algo que deu
certo, levando o seu foco para isso.

A consciência afirma nossa verdade e nos liberta de hábitos e comportamentos que
não nos servem.

Mantra
Eu sou a fonte da minha própria cura interior

1. Hoje aprendemos que o sono é vital para a capacidade do nosso corpo de
comunicar suas necessidades corretamente. Considerando isso, como você pode
apoiar melhor seus biorritmos naturais? Anote três coisas que você poderia fazer
para melhorar seu sono.

Perguntas:

2. Além da meditação diária, anote uma coisa que você pode encaixar em sua
agenda para aliviar o estresse diário. Pode ser tão simples quanto fazer uma
caminhada de 5 minutos.



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

3. Liste cinco coisas que você pode fazer para tornar sua rotina diária mais
regular, considerando dieta, sono e atividade física.




