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Dia 7
Equilíbrio 

Bem vindos ao dia 7 do desafio de 21 dias Perdendo o Peso!

Nestes primeiros dias juntos, percebemos que diminuímos nossos fardos, entrando
em equilíbrio. Mas mesmo que entendamos que o equilíbrio é desejável, isso irá nos
iludir se abordarmos o tema como se fosse algo de fora, separado de nossas vidas.

Como todas as peças estão interconectadas, o melhor é "perder peso" observando
o sistema mente-corpo como um todo. Nosso objetivo é o equilíbrio total.

Muitas vezes focamos apenas em uma coisa, ou trabalho ou fitness, e perdemos o
contato com amigos e familiares.

Como alcançar o equilíbrio?

Você não pode conseguir isso batalhando, esforçando-se, disciplinando-se,
preocupando-se ou lutando consigo mesmo. O equilíbrio total só é alcançável indo a
um lugar de equilíbrio total, que é o seu verdadeiro Eu. 

Na meditação, você encontra o seu verdadeiro Eu e, ao continuar a prática,
identifica-se cada vez mais.

Com o tempo, você descobre que sempre esteve inteira.

Apenas sentados com nós mesmos, na calma dos nossos pensamentos, é que
vamos poder alcançar a confiança e o amor-próprio que são naturais do nosso ser. 
Nesse estado, abrimos a porta para sermos completos novamente e vencemos o
ego e os impulsos que nos separam e nos desconectam.

Quando nós nos alinhamos com a nossa fonte, com a energia da criação,
graciosamente equilibramos todo nosso sistema e encontramos paz, leveza e luz.

Tenho certeza de que, se você vem meditando comigo, você sabe muito bem o que
quero dizer.

Apenas nesse estado você conseguirá levantar os pesos e fardos de sua vida.

Todos nós sabemos que alcançar o equilíbrio é desejável e tentamos resolver o
problema como? Buscando solucionar um problema de cada vez.

A sociedade nos motiva a tentar soluções rápidas para remover certos fardos de
nossas vidas.

Mas tudo está interligado entre mente, corpo e espírito. Você é inteiro e não pode
procurar uma coisa de cada vez.



Para tentar encontrar o equilíbrio temos que lembrar que somos inteiros e isso
significa que não podemos ignorar nada.

Todos temos partes de nós mesmos que temos orgulho, assim como temos
também partes de nós mesmos que não gostamos e que queremos apenas ignorar.

Mas para o equilíbrio, temos que incluir todas as partes de nós mesmos, sem excluir
nada.

Tudo com amor, carinho e aceitação.

Em nossas meditações, vamos superar nosso ego e nosso senso de auto-defesa e
vamos no ponto de nossa mente em que encontramos a habilidade de balancear
todo nosso sistema.

Temos que cuidar com carinho de todas as áreas de nossas vidas, gerenciar nosso
níveis de estresse, cuidar de nossa alimentação e fazer exercícios físicos. 

Não podemos ignorar e temos que ter complacência. Normalmente sabemos o que
fazer e não fazer.

Para termos complacência, temos que olhar para isso de uma maneira que não seja
forçada, pois quando forçamos algo, nós estamos aplicando força e as coisas
devem ser naturais para que possamos realmente fluir.

A melhor motivação, a melhor inspiração e o melhor ato que você pode fazer é ser
gentil consigo mesmo.

Nutra o seu ser! O equilíbrio é alcançado apenas quando sua consciência expande o
suficiente para mostrar a você quem você realmente é.

Esse é o seu Eu verdadeiro e ele fica super satisfeito quando você mergulha
completamente no presente momento.

Nesse estado, você não está mais levando todos os pesos que impedem você de
viver na leveza da luz.

Mantra
Eu sou inspirada pelo meu EU verdadeiro



1. Descreva três fontes de inspiração em sua vida que o mantêm com o objetivo
de ser uma pessoa melhor.

Perguntas:

2. Liste todas as partes de sua vida com as quais você está frustrado. Observe e
descreva como essa frustração e autojulgamento fragmentam sua vida e o
mantém fora de equilíbrio.

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

3. Escreva por que ser amoroso e compassivo consigo mesmo é mais útil do que
ser impaciente. Descreva como a auto-bondade e a autoaceitação curam,
integram e reequilibram a vida.




