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Dia 9
Seu Poder de Cura

Nossa intenção molda nossa realidade. Uma vez que decidimos que vamos nos
curar, a cura começa a acontecer.

Aceleramos mais o processo quando ajudamos nosso corpo com bons hábitos. Só
precisamos alinhar nossas atitudes práticas com nossa intenção e todo o peso
espiritual, físico e emocional se transforma em leveza.

Na meditação de hoje descobrimos que, quando você ativa uma crença positiva,
suas células recebem a mensagem. Ao pretender curar, você cura.

Prosseguimos com pequenos passos, reservando alguns momentos todos os dias
para sermos gentis com nós mesmos, perdoarmos a nós mesmos, repetirmos
nossa crença na cura e desfrutarmos de nossa recuperação.

Temos que ativar crenças positivas e elas nos impulsionarão para a nossa melhor
versão, isso é, uma versão mais saudável e mais leve.

Quando ativamos qualquer crença, nosso corpo recebe a mensagem
imediatamente. 

Nosso sistema imunológico, que suporta e protege nosso corpo, tem uma
inteligência incrível só dele.

Isso quer dizer que nossa cura pode ser inteira e completa, atingindo todos os
níveis. Quando você realmente entender isso, você terá em mãos um dos maiores
segredos entre a conexão do seu corpo, mente e espírito.

Nossos hábitos de falta de autocuidado e emoções tóxicas nos prejudicam e
causam mais doenças. Muitos de nós agimos como se não tivéssemos nenhum
controle sobre o nosso corpo. Não temos nenhuma simpatia com o nosso corpo
lindo.

Precisamos mudar nossas crenças. Uma vez que acreditamos na cura, a cura
acontece. Só precisamos alinhar nossas crenças com hábitos positivos, nos
amando sem julgamentos e assumindo responsabilidade por nós mesmos e nossa
saúde. 

Muitos perdem seu poder deixando outros os controlarem, seguindo a opinião dos
outros e nunca acreditando em si mesmos.

Seja o amor que você procura, seja o que você procura, seja o seu melhor amigo, 
     tenha uma visão positiva de si mesmo.



Mantra
Eu ativo minha visão de cura todos os dias.

1. Anote três crenças positivas que você tem sobre si mesmo e, em seguida, liste
uma maneira de agir de acordo com isso. Por exemplo, se você tem uma boa auto
imagem, dê um passo para melhorar a autoimagem de outra pessoa.

Perguntas:

2. Identifique três crenças negativas sobre si mesmo e, em seguida, liste uma coisa
que você pode fazer para cada crença que ajudaria a diminuí-la e curá-la. Este
deve ser um passo que você pode tomar de forma realista e fácil. Por exemplo, se
você acredita que não é amável, considere uma maneira de agir de forma mais
amigável e mostrar aos outros seus sentimentos positivos em relação a eles, que
é como as pessoas amáveis   se comportam.

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

3.Anote três maneiras pelas quais você pode ser mais amável consigo mesmo, em
vez de se julgar. Por exemplo, você pode parar de se menosprezar na frente dos
outros.




