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Dia 6
Positividade 

"Fazer com que cada momento conte positivamente é tudo o que a vida exige de
você." - Edmond Mbiaka

Na meditação de hoje, aprendemos que toda experiência influencia nossa vida. Nós
metabolizamos todas as experiências que temos.

Nosso corpo é um reflexo do nosso estado mental. Quando mudamos nossa
mentalidade, nós começamos a levantar e remover os pesos e fardos do nosso
corpo e da nossa mente.  

Nossas experiências são metabolizadas. Elas servem como energia para tudo em
nosso corpo. 

As experiências negativas são metabolizadas de maneira diferente das experiências
positivas. Se você sobrecarregar o sistema com entradas negativas, ele ficará
desequilibrado e, normalmente, é isso que fazemos constantemente. 

Deixamos as experiências negativas se acumularem e elas irão drenar nossas vidas
e nos tirar o equilíbrio. Nesse estado nosso corpo sente a pressão e sente fome.

Nós somos responsáveis pela energia que nós trazemos para o nosso corpo, somos
responsáveis por nós mesmos e somos responsáveis pela energia que deixamos
entrar! 

Você é o protetor e guardião da sua energia. Você é responsável pela sua energia
interna. Você é responsável pela sua harmonia interior! 

Quando você interiorizar as energias positivas e deixar as energias negativas no
nível mínimo, sua energia positiva se amplifica e se potencializa.

Você recarrega pura energia positiva em cada fibra do seu ser, do seu corpo à sua
alma.

A positividade também será metabolizada em seu bem-estar geral, em seu nível de
energia e em sua saúde. 

As melhores entradas são aquelas experiências que fazem com que você se sinta
mais leve, tanto física quanto emocionalmente. Isso vai desde ingerir alimentos
orgânicos mais frescos até sorrir mais no dia a dia e aprender a apreciar a natureza.

A contribuição positiva fortalece você em todos os níveis, facilitando muito a
eliminação das toxinas do seu sistema.

.



Todos os dias nós passamos por todos os tipos de experiências e, mesmo que você
não saiba, cada uma dessas experiências irá se tornar parte do seu corpo.

Assim como seu corpo metaboliza os alimentos que você ingere para extrair
nutrientes, sua consciência metaboliza cada um dos seus pensamentos,
sentimentos e ações em bioquímica no seu corpo. 

Um pensamento pode reforçar um comportamento de comer demasiadamente. 

As experiências positivas podem nos deixar leves e as negativas podem nos deixar
pesados e liberar toxinas em nosso organismo.

As experiências negativas podem privar nosso corpo, colocar pressão, estresse,
gerar conflitos internos, insegurança, baixo amor-próprio…

As experiências positivas fazem nos sentirmos gratos, amorosos, nos despertam
compaixão, melhoram a harmonia com nós mesmos e com os outros, aumentam a
paz e permitem ter mais intimidade com nós mesmos. Assim, nós nos amamos
mais e nos sentimos bem com nós mesmos e também com os outros! 

Não importa o que você esteja passando, sempre existe uma maneira de aumentar
a positividade em sua vida. Se você acha difícil colocar mais positividade em sua
vida é por que você não tem praticado isso o suficiente. Com prática você irá
conseguir!

Você precisa colocar o autocuidado como algo automático em sua vida... algo
essencial.

Isso significa não deixar a negatividade tomar conta de você e se acumular.

O acúmulo da negatividade em sua vida, pressão no trabalho, falta de atenção do
seu parceiro… Será que isso ou outras coisas têm roubado a sua energia positiva? 

Perceba e trabalhe na mudança disso com mais positividade.

Mantra
Eu sou positivo e minha positividade me nutre

em todos os níveis.



1. Anote dois gestos gentis que você pode oferecer às pessoas ao seu redor hoje,
para ser uma fonte de amor e positividade no trabalho ou em casa.

Perguntas:

2. Que relacionamento lhe dá a experiência mais positiva? Escreva sobre como
esse relacionamento mudou você para melhor.

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

3. Agora escreva três coisas que você pode fazer para apoiar todos os aspectos
positivos de todos os seus relacionamentos.




