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Dia 8
Fazendo da leveza o novo você 

Bem-vindos à nossa segunda semana Perdendo o Peso! 

Nas próximas semanas vamos falar de restauração, recuperação e cura.

Vamos também conversar sobre crenças que nos mantém presos e estabelecer
um senso de renovação e possibilidades!

Na meditação de hoje, descobrimos que a decisão mais importante que podemos
tomar é abraçar a possibilidade do nosso verdadeiro Eu. 

Nós temos um Eu verdadeiro autêntico e com uma sabedoria extrema. Se tivermos
um contato bem íntimo com ele, encontraremos leveza permanente.

Quando deixamos que a inteligência superior faça o trabalho, livrar-se dos fardos
não é mais difícil. 

Encontramos nosso Eu verdadeiro agora, aqui nesse momento de profunda
meditação.

Cada vez que você se torna mais mindful, você encontra mais gentileza, mais
criatividade, mais paz interior, mais leveza, se sente mais vibrante.

O seu verdadeiro Eu está esperando por você. Ele quer você mais leve e mais
realizado, pois você nasceu para se sentir assim. Estou aqui para ajudar você a se
encontrar, encontrar a sua verdade, a sua verdadeira essência.

Em contato com nosso Eu verdadeiro, nós nos tornamos aliados do nosso corpo e,
dessa forma, nosso corpo se restaura, se recupera e se cura. 

Podemos acelerar esse processo de restauração, recuperação e cura. Nosso corpo
está dinamicamente interconectado. Nossas células sentem nossos pensamentos
quimicamente e a nossa mente é ciente e consciente de como nosso corpo se
sente.

Os fardos que carregamos conosco se tornaram parte de nossas atitudes, hábitos,
crenças e comportamentos, mas não são permanentes.

Os hábitos são resultados de decisões antigas e só podem ser alterados por meio
de novas decisões e escolhas, trazendo luz através da consciência.
Nosso Eu verdadeiro nos restaura e se desperta em cada meditação. Ele está nos
esperando para que possamos transformar nossas vidas. Ele desperta em nossas
meditações e podemos então tê-lo conosco em nosso dia a dia, trazendo mais
amor, alegria, beleza e criatividade em nossa vida. 



Quando se sentir assim, quando sentir o seu eu verdadeiro, lembre-se que essa
realidade é sempre sua! 

Esse é você verdadeiramente e essa sensação o empodera, para que você possa,
então, remover crenças, hábitos e escolhas que limitam você!

Você vai entender o que significa se recuperar e se tornar inteiro. 
A cura irá levantar você, curar cicatrizes e libertar você de todo o peso que não
precisa ser mais carregado. Você conseguirá deixar a inteligência superior, que é
parte de cada célula do seu ser, fazer todo o trabalho.

Temos que encontrar satisfação nas coisas mais básicas todos os dias.

Com tempo e prática, você verá que trazer luz e leveza em sua vida está
totalmente sob o seu controle, pois o seu Eu verdadeiro sabe que você merece
tudo. Tudo mesmo!

Mantra
Eu encontro alegria na minha cura e

recuperação

1. Anote as maneiras pelas quais você vislumbrou seu verdadeiro Eu hoje, através
de momentos de beleza, verdade, criatividade e felicidade. Inclua como esses
momentos fizeram você se sentir. Lembre-se de que esta é uma realidade que é
sempre sua.

Perguntas:

2. Pense nos momentos de hoje em que você teve que lutar e usar esforço. Agora
descreva como esses momentos de luta fizeram você se sentir.



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

3.Como parte do processo de cura, como você pode remover alguns fardos
cotidianos que carrega? Anote três ações que você pode tomar para aliviar sua
carga física, psicológica ou emocionalmente. Por exemplo, você pode passar mais
tempo com pessoas que o elevam e emanam energia positiva.




