
Desafio Perdendo Peso
aula 1



Dia 1
Encontrando a leveza em sua vida!  
"Leveza e leveza… São duas escolhas na vida." - Erik Pevernagie

Vamos satisfazer todas as nossas necessidades de uma maneira positiva e
duradoura. Primeiramente,  iremos encontrar a harmonia dentro de nós! 

Para sermos verdadeiramente eficientes no que diz respeito ao nosso “peso”, em
conexão com nossa imagem e felicidade, temos que olhar para nós mesmos de uma
maneira bem abrangente.

Hoje em dia, comer não é mais simples!

A alimentação deveria significar nutrição, mas comer agora significa muitas outras
coisas, tal como aumento da satisfação e da sensação de bem-estar.

Muitas vezes nosso estado mental nos desequilibra, roubando nossa felicidade, e
nesses 21 dias do desafio vamos restaurar a satisfação que a sua vida deveria lhe
trazer.

Nessa jornada, você irá substituir qualquer sensação de peso. 

Esse peso vai muito além do que apenas o peso físico, pois o peso pode estar em
todos os aspectos de sua vida.

Estresse pesado.

Humor pesado.

Trabalho pesado.

Seja o que for que possa estar causando aflição dentro de você, existe um peso
que deve ser removido, seja ele no corpo, na mente ou no espírito. Nenhuma
dessas aflições que você carrega agora são necessárias. Elas foram criadas por
más escolhas e agora estão gerando toxicidade.

Emoções e relacionamentos também podem ser tão tóxicos como alimentos não
saudáveis. Muitas coisas você já sabe com relação a isso tudo. Contudo, para
muitos, é bastante difícil se libertar de todo o peso desnecessário em suas vidas.

Querer se libertar do peso desnecessário gera frustração para milhares de
pessoas. Porém, não importa qual seja o peso que você está carregando, com
mindfulness existe sempre uma maneira de se libertar dele.

Muitas pessoas sofrem tanto, e sofrem constantemente, com a ansiedade por 
  estarem acima do peso, mas não precisa ser assim e, de fato, não deve ser assim.



Venha comigo nessa jornada. Ela pode se tornar a melhor escolha de sua vida. Não
podemos olhar para a alimentação em apenas uma dimensão, pois isso leva a
distúrbios. Não podemos deixar de considerar as dimensões emocionais.

Quando olhamos para a questão da alimentação, temos que entender que existem
vários aspectos, várias dimensões, como a emocional e o pessoal. Ignorar todos os
aspectos não dá certo.

A maioria das pessoas fazem dietas e depois recuperam todo o peso novamente. O
segredo? Consciência!

Quando meditamos, nós descobrimos de onde vem verdadeiramente a nossa fome
e, dessa forma, nos libertamos de nossas frustrações, sem sofrimento, sem força!

Quando realmente nós nos aceitamos, a luta acaba!

Quando damos ao nosso corpo aquilo que ele realmente quer e precisa, comer
demais ou de menos não acontece mais. 

No lugar de lutarmos contra nossos hábitos, que sempre lutam contra nós mesmos,
vamos iniciar uma jornada de transformação que irá durar uma vida inteira.

Mantra
Eu vivo em harmonia comigo mesmo. Meu

sofrimento acabou!
 

Eu sou luz e leveza!
 




