
Como silenciar sua
mente, em

momentos de crise
A mente...mente, como não cair nessa cilada



Eu sou Adriana Levantesi Morini , casada com José

Alexandre, mãe de Felipe e Hannah, Engenheira Química

de formação, área que atuei por mais de 20 anos, com

especialização e MBA em gestão empresarial.Hoje atuo

como Terapeuta Integrativa e ajudo pessoas a

encontrarem uma nova maneira de caminhar em suas

vidas, onde elas sigam com seus desafios, de uma forma

mais presente, leve e feliz. Utilizo diversas técnicas que

auxiliam no despertar de cada um, como: Thetahealing,

Constelações Sistêmicas, Alquimia Floral, PNL,

Reconstrutivas, Coaching Sistêmico, Alinhamento

Energético e Geobiologia. Todas elas auxiliam

nesse processo, pois cada  "Ser Humano"  é único e não

se pode aplicar uma receita de bolo a todas as pessoas. E

é ai que meu trabalho se diferencia, eu utilizo da minha

experiência de vida, minha sensitividade, em conjunto

com minha "caixa de ferramentas" para ajudar as

pessoas a se conhecerem, irem a fundo em suas questões,

resolvê-las e seguir para um novo caminho, com mais

clareza, alegria e felicidade. 

Sejam todos bem vindos...

www.caminhodaconsciencia.com



Na Alquímia, estudamos que as doenças começam no mundo das ideias, ou seja, na mente...de lá elas

pegam as emoções, depois os centros energéticos (Chakras) e por último o corpo. Isso nos mostra o

quanto é importante a qualidade dos nossos pensamentos, pois tudo aquilo que fica "batendo" dentro da

nossa mente e fica mal resolvido, cedo ou tarde se manifesta no nosso corpo, através sintomas ou doenças.

Aqui nesse e-book, você terá informações e dicas que te ajudarão a trilhar esse caminho, de forma mais

consciente, e tomar as suas decisões e ações, que te levarão a ter uma vida mais presente, saudável e feliz.

Entendendo que os desafios (ou crises) sempre existirão, porém,  é sua decisão e escolha, a forma pela qual  

você decide passar por elas. Aqui, eu juntei informações que você pode colocar em prática de forma

simples, clara e efetiva. Na terapia das Reconstrutivas, sabemos que 95% do que somos (nossa

programação) é fruto de tudo que vivenciamos na infância; educação, religião, cultura, entre outras;  e

ficamos presos nesses condicionamentos se ficarmos no "piloto automático". Portanto, temos que estar

atentos há tudo aquilo que está passando em nossa mente, ou seja, "...orai e vigiai..", só assim poderemos

seguir com uma nova vida, aquela que decidirmos caminhar...

Introdução
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Para conseguirmos aquietar nossa mente, temos que entender quais são as necessidades humanas, temos

que saber como criamos um estado emocional.

O estado emocional é composto de 3 elementos:

 

– FOCO -> Significado que atribuímos a uma determinada situação, evento ou acontecimento em nossa

vida. É onde concentramos nossa atenção.

 

– FISIOLOGIA : Padrão de postura corporal como movimentos e expressões faciais. De modo geral, é como

nós usamos nosso corpo físico.

 

– LINGUAGEM : Padrão de linguagem, tipo de vocabulário, palavras, expressões e metáforas que utilizamos

para descrever nossas experiências.

 

Juntos, estes 3 elementos constroem os nossos estados emocionais. Qualquer estado emocional que

criamos como, por exemplo, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, raiva, orgulho, coragem, razão, amor,

alegria e paz, é construído através desses 3 elementos.

Necessidades Humanas
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Anthony Robbins descreve nossas experiências em quatro tipos de classes. Essas classes são como “meios” ou

“veículos” que utilizamos para satisfazer uma ou mais das nossas seis necessidades humanas. A seguir veremos

como essas classes são dividas, e depois exemplificarei como essas classes funcionam em nossa vida:

CLASSE 1 –  Meios que te façam se sentir bem, algo que é bom para você e para os outros e que serve o bem

maior.

CLASSE 2 – Meios que não te fazem se sentir bem, mas é bom para você e para os outros e serve para o bem

maior. Por exemplo: Existem pessoas que não gostam de praticar atividades físicas, mas elas praticam porque é

bom para preservar a sua saúde, para manter sua boa forma e, automaticamente, elas vão estar em bom estado

emocional e vão tratar bem os outros, de modo diferente que elas tratariam quando estão indispostas. Um dos

segredos da vida é pegar os meios da classe 2 e transformá-los em classe 1, porque assim você sempre se sentirá

bem com aquele meio.

CLASSE 3 – Meios que te fazem se sentir bem, mas não é bom pra você, não é bom para os outros e não serve para

o bem maior. Exemplo: Bebida alcoólica, cigarro, drogas e etc.

CLASSE 4 – Meios que não te fazem se sentir bem, não é bom para você, não é bom para os outros e não serve o

bem maior.

Exemplo: o estresse é uma emoção que criamos que acaba se tornando um meio de satisfazer a necessidade de

certeza. Quando focamos em elementos que não podemos controlar, quando começamos a imaginar a pior

situação que possa ocorrer, ficamos estressados. Portanto o estresse é um veículo "Classe 4", assim  como a

depressão.

Necessidades Humanas
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São 4 as necessidades básicas da mente
Certeza,Variedade, Conexão e Amor,

Significância

São 2 as necessidades de transição
ou espiritual

Crescimento e Contribuição

Nessa primeira parte vou explicar quais são as

necessidades da mente, segundo Tony Robins.

Isso servirá como introdução para você olhar

para dentro e identificar o que te move.
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Certeza
Essa necessidade está ligada a nossa capacidade de evitar a dor e buscar o prazer, a base da nossa
própria sobrevivência. Em outras palavras, é o mesmo que estabilidade, segurança, conforto... Pense
por exemplo na (suposta) estabilidade de um emprego, que traz segurança (financeira) no sentido de
como pagar as contas, a casa, viagens etc. Além disso, essa necessidade também atua no campo
emocional, pra termos certeza de estarmos bem conosco, com nosso corpo, mente, valores, crenças...
assim como segurança em nossos relacionamentos.
 
A satisfação dessa necessidade é desafiadora, considerando que o mundo e as pessoas que nos
rodeiam estão em constante mudança. Por isso, eventualmente a nossa necessidade de certeza nos
faz colocar alguns controles em nosso dia-a-dia ou permanecer em nossa zona de conforto, resistindo
às mudanças (que afinal são parte da vida). 
 
Meios de atender essa necessidade: desenvolver novas habilidades, ter fé (em Deus, no Universo
e/ou em si mesmo), agir com confiança, coragem, criatividade. E você? De que  outras formas entende
que poderia encontrar/criar internamente, a sensação de centramento e estabilidade?
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Variedade
Oposta à necessidade de certeza, temos a necessidade de surpresas, desafios, mudanças e
novidades - para que a vida não se torne rotineira, monótona e desgastante. É na incerteza que
estamos mais abertos para o crescimento! É vivendo diferentes experiências que podemos expandir!
 
A satisfação dessa necessidade pode ser realizada através de viagens, aprender novos idiomas,
alterar itens na rotina, criar novos objetivos, outros... 
 
Precisamos de equilíbrio entre essas duas necessidades, que afinal são complementares.
Identificar os momentos em que as mudanças são necessárias (começando por nós) é sabedoria! E
quando geramos uma mudança genuína internamente, o mundo externo refletirá, de forma automática
e sem necessidade de esforço.
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Significância
É o nosso relacionado com o reconhecimento e a valorização, ser especial, único, importante... e
pode ser em aspectos pessoais, de relacionamento e/ou profissionais. Também envolve o nosso
legado, o que queremos deixar como história (com significado, importância).
 
A satisfação dessa necessidade envolve a criação de nosso senso de identidade no mundo
(relacionado ao chakra plexo solar) e expressão do nosso Eu, ao mesmo tempo individual e
conectado com todos e com o mundo.
 
O desafio com a satisfação dessa necessidade é quando nos tornamos dependentes da aprovação
dos outros, para nos sentirmos completos dentro de nós mesmos. Ou quando temos uma única fonte
de significância que é muito mais poderosa, do que outros aspectos de nossa vida (por exemplo, um
emprego ou carreira). Trabalhar o nosso senso de reconhecimento interno por seguir nosso próprio
caminho de integridade e expressão no mundo, é uma forma de cumprir essa necessidade de forma
positiva.
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Conexão e Amor
Essa necessidade envolve o amor em muitos aspectos (próprio, casal, família, amigos,
animais, etc) e  a conexão profunda com outros seres vivos e até com a Terra (nossa “casa”).
Relacionada ao Chakra Cardíaco, ascendendo nossa energia e foco além da auto-estima
(plexo solar) e acessando o poder de comunhão com os outros, em profundidade.
 
A satisfação dessa necessidade ocorre quando compartilhamos sentimentos com outras
pessoas. Também envolve a troca: dar e receber atenção dos outros. 
 
Formas de atendê-la: amizades, apreciar a natureza, relacionamento íntimo, ter um animal de
estimação, fazer uma oração, conectar-se com Deus / com o Universo / consigo mesmo(a).
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Crescimento
Assim como uma planta, que precisa ser semeada, regada e cultivada para crescer, é a vida!
Estamos em constante desenvolvimento, buscando expandir nossos horizontes e evoluir:
física, emocional, intelectual e espiritualmente. E para que possamos evoluir precisamos
crescer, expandir, progredir e aprender, sempre... 
 
A satisfação dessa necessidade vem com a aceitação de que o crescimento é uma jornada,
não um destino. Se você fizer um movimento por dia nesse sentido (experimente fazer uma
coisa ao dia que gere essa sensação de crescimento), ao final de um ano serão 365 ações!
 
Também é importante compreender que o crescimento contínuo significa permitir-se ser real,
incluindo erros e acertos, e encontrando maneiras autênticas de compartilhar o que
descobrimos e aprendemos, conosco e com os outros.
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Contribuição
Como o próprio nome diz, está ligada ao ato de contribuir, sem esperar nada em troca. Costumamos
nos sentir bem quando ajudamos alguém e isso acontece porque fazer o bem ao próximo é algo que
faz parte da nossa verdadeira natureza. 
 
Essas necessidades influenciam nossas motivações mais profundas e determinam como priorizamos
nossas decisões e ações ao longo de nossa vida, daí a importância de conhecê-las e atendê-las.
 
Alguns dos meios de satisfazer essa necessidade: doar (sangue, tempo, roupas, alimentos), cuidar,
ajudar, ensinar o bem... são muitas possibilidades, desde que envolva o “nós”. 
 
Nesta necessidade podemos incluir o legado... Qual a sua contribuição? Pelo que você deseja ser
lembrado? O que gostaria de deixar de mensagem para as gerações futuras? 
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Pretendo deixar aqui um pouco do
que tenho estudado,

experienciado e sentido ao longo
da minha jornada. Espero que

contribua com o seu caminho de
entender a mente e aprender a

usa-lá a seu favor. Vamos juntos...

 



Sai Baba diz: “...A Mente cria a escravidão e a mente cria a libertação...”.
São os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. A questão é: como usar esse recurso para que ele
trabalhe a nosso favor e não contra nós. Muitas pessoas não sabem como aquietar a mente. É essencial
aprender porque, do contrário, é impossível obter paz interior. Fiz algumas descobertas e identifiquei alguns
recursos que podem ajudá-lo nessa caminhada. 
Para aquietar a mente é necessário ter auto-responsabilidade e estar sempre consciente dos próprios
pensamentos, sentimentos, desejos e do que vou chamar, genericamente, de conteúdo da consciência.. O
exercício da auto-responsabilidade nos permite ficar na posição de observador, mantendo distanciamento, ou
não-identificação, com relação ao conteúdo da consciência. Recomendo a leitura do livro “Psicologia da Alma”
(de Joshua David Stone) para quem precisa de ajuda para atingir essa não-identificação e esse desapego. A
maioria das pessoas vive com o piloto automático ligado, permitindo que o subconsciente lhes dirija a vida,
em vez de deixar que a mente consciente e o poder pessoal causem, criem e escolham sua vida e sua
realidade. Cada pensamento que, vindo de seu interior, lhe penetra a mente, deve parar à porta de sua bolha
de proteção, na qual você deve criar todas as manhãs; e ali ser analisado, se prossegue ou não ? 
 
Lição 1:  Liste seus pensamentos, sentimentos e desejos que vem da mente. Em que condições eles
aparecem? Quais eu permito que entrem, e quais não?

O Início
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Cada pensamento que vem do seu interior e lhe penetra a mente, deve parar à porta de sua bolha de proteção,
que você deve criá-la todas as manhãs, e analisá-la. Assim, você vai saber, a respeito de cada um deles, se é
positivo ou negativo, se é do ego ou da consciência, se é ou não de Deus. Se for de Deus, deixe-o entrar. Se não
for, expulse-o: não deixe que ele lhe invada a mente. Como traz no livro de Alan Cohen: A course in Miracles:
“...Não há pensamentos neutros...” e “...não permita que nenhum pensamento que não seja de Deus entre em sua
mente...”. Sai Baba chama esse processo de “auto-questionamento”. Ele diz que isso é 75% do Caminho
Espiritual. Esse processo está ocorrendo a cada minuto e, se não é você quem escolhe e causa a sua vida, então
quem é? 
Se você praticar esse processo simples com a mente, as emoções e o conteúdo da consciência, já terá percorrido
de 50 a 70 % do caminho que leva à quietude mental, desde que mantenha regularmente a vigilância alegre! Além
disso, comece cada dia evocando o poder pessoal, o amor incondicional, a bolha dourada de proteção e a sintonia
com Deus. É preciso deixar claro que a bolha de proteção vai protegê-lo, também, dos pensamentos e sentimentos
negativos e dos conteúdos da consciência vindos do mundo exterior.
Não permita a entrada das energias, pensamentos e sentimentos negativos das outras pessoas ou do ambiente,
para que esteja sempre em posição de escolher a sua própria realidade, interior e exterior. É isso basicamente que
você precisa saber para aprender a aquietar a mente.
 
Lição 2: Quando aparecem os pensamentos, sentimentos e desejos desafiadores listados anteriormente, eu
os deixo entrar ou bloqueio eles na porta? Quais práticas eu realizo para me manter no presente e
consciente?

A Bolha
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Esse não é o nosso objetivo. Somos criativos por natureza e é com a mente que criamos. No entanto, a chave é
aquietá-la para que possamos dominá-la, em vez de deixar que ela nos controle. No Ocidente, a maioria das
pessoas é controlada pela mente, em vez de serem elas a controlá-la. Vivemos numa cultura que valoriza o
"fazer e o conseguir" e não o "ser". No Oriente é o oposto. Na verdade, as duas coisas são importantes e
precisam ser equilibradas e integradas. Há momentos para pensar e momentos para não pensar. Essa é a ideia-
chave 1, a mente consciente não precisa entrar na corrente continua de pensamentos, sentimentos e impulsos
da mente subconsciente. A mente está sempre em busca de compreensão e de paz interior. Às vezes, é
essencial guardar a mente na prateleira e ficar na quietude e no silencio. Se a mente está sempre tagarelando e
a mente consciente participa dessa tagarelice, onde se encaixa a Poderosa Presença "Eu Sou", o "Eu Superior"
ou como muitos dizem "o Espírito Santo"? Eles são a “pequena voz interior” que não briga por atenção como a
mente, as emoções e o ego negativo. Às vezes, é importante pensar, fazer afirmações, visualizar, rezar, repetir
o nome de Deus, cantar, entoar mantras, criar... Mas há também o momento de ficar em silêncio, sem se
identificar com o conteúdo da consciência. Em outras palavras: há o tempo de se identificar e o tempo de não se
identificar com o conteúdo da consciência. 
 
Lição 3: Praticar meditação, visualização, mantras, ou apenas conversar com Deus. Ficar atento para o
momento de "desligar" ou de "seguir". Ficar consciente!

A mente para totalmente?
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Para aquietar a mente, os indianos costumam usar um mantra ou repetir o nome de Deus. Essa é uma prática
maravilhosa, um recurso que mantém abstraído a mente subconsciente e a consciente. Parece um paradoxo que,
para se aquietar, a mente precise de um pensamento para ficar repetindo, mas funciona!
Isso nos leva de volta a uma verdade: a mente cria a escravidão ou a libertação, dependendo de como é usada. Na
vida, tudo tem que ser feito com equilíbrio e moderação, no momento apropriado. O que é 100% positivo num
momento, pode ser o oposto em outro.
A ideia-chave 2, é aprender a pôr na prateleira os pensamentos, os sentimentos, os impulsos, os desejos e as
idéias criativas, e pegá-los no dia seguinte. Não é preciso fazer uma meditação formal para atingir esse estado de
não-pensamento ou de não-consciência. Qualquer um pode experimentá-lo a qualquer momento: é uma questão de
escolha. Se quiser fazer essa experiência de maneira formal e por um período de tempo mais longo, crie um
espaço físico, feche a porta, desligue o telefone e aproveite seu espaço por períodos de tempo mais longos e com
maior concentração.
Há uma pergunta: o que fazer quando a mente não nos obedece no momento em que decidimos criar esse espaço
de não-pensamento, seja em meio aos afazeres da vida ou meditando? Agora que já construímos a base, que você
já tem uma compreensão fundamental, vou lhe oferecer algumas "poções" e alguns recursos revolucionários, que
vão ajudá-lo a responder a questão acima e ter a mente mais serena, como nós todos desejamos.
 
Lição 4: Hoponopono ou outros mantras que desejarem para alcançar esse estado. Criar um gatilho para
aqueles momentos que se deve colocar os pensamentos em stand-by (espera).

A Chave
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Algumas poções e alguns recursos revolucionários, que vão ajudá-lo a ter a mente mais serena.
 – O primeiro recurso é a importância de escrever, a mente fica quieta enquanto se sente respeitada. Assim, o
primeiro recurso essencial para aquietar a mente funciona, por exemplo, num momento em que você está vendo
TV e não quer pensar em nada, mas a mente vem com três coisas urgentes a serem feitas no dia seguinte. Tenha
um caderninho na bolsa ou no bolso e escreva essas coisas na "lista do dia seguinte". Eu garanto que a mente vai
ter prazer em se aquietar se essas coisas estiverem nesta lista.
– O segundo recurso é reservar uma parte do caderninho para momentos em que você quer parar de pensar em
alguma coisa que está em processo. Nesse caso, basta escrever uma afirmação mais ou menos assim: “só vou
pensar nisso na sexta-feira à tarde”. Mesmo que a preocupação seja grande, quando a mente sabe que suas
prioridades estão sendo respeitadas, ela se quieta e respeita a afirmação. O ato físico de escrever a afirmação cria
na mente uma forte impressão de que você é sério e tem um sistema para cuidar de suas necessidades e da
necessidades de sua mente. Ela vai cooperar enquanto se sentir integrada ao plano e ao processo total de sua
vida.
– O terceiro recurso é útil para momentos em que você não tem caneta e papel à mão. Você pode estar fazendo
alguma coisa na rua, dirigindo o carro, meditando ou acordar no meio da noite. Esse recurso consiste numa lista
mental de números, começando do um. Cada número corresponde a uma prioridade da mente: coisas a fazer ou a
serem consideradas. Descobri que dar um número à prioridade da mente é como escrevê-lo na “lista do dia
seguinte”. A mente fica satisfeita porque sua prioridade está sendo respeitada e eu levo pouco tempo para colocá-
la na lista e não pensar mais nela.

Recursos
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Como eu já disse, a mente da maioria dos ocidentais nunca para de pensar.
Isso nos tira a paz interior, provoca insônia, dores de cabeça, stress e até perturbação emocional. Pensar demais
acaba afetando os órgãos físicos. Pensar conscientemente e planejar sem parar, aumenta o fluxo de energia no
fígado e pâncreas. O fígado é conhecido, metafisicamente, como o órgão do planejamento. Muitas pessoas têm
problemas digestivos porque pensam demais, abusando da energia do terceiro e do sexto chakras.
A questão da perturbação emocional também é importante. Como os pensamentos criam os sentimentos e as
emoções, a mente está sempre criando histórias. Vamos supor que você teve uma pequena discussão com
alguém da família ou com um colega. É bom processar o fato mentalmente e chegar a uma solução pacífica.
Mas, quando há sentimentos não resolvidos, a mente cria histórias em que você descarrega a raiva na pessoa
em questão. Você sabe do que estou falando... É muito importante frear essas histórias, que são criadas pelo ego
negativo e não pela alma e pela poderosa presença "Eu Sou". A mente é uma das "Faces de Deus". A chave é
amar as quatro Faces de Deus (espiritual, mental, emocional e material) e integrá-las em equilíbrio. A chave é
pensar, quando e como queremos, e não pensar quando não queremos. Isso nos remete ao ideal espiritual e
psicológico: atingir a maestria em todos os aspectos da vida e em todos os níveis.
 
Lição 5:  Focar no fato, que gera a emoção; gera ação no físico e gera resultado final positivo. E isso
requer treino e dedicação.

A mente adoece
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Processar e pensar corretamente é um recurso dos mais importantes, pois nossos pensamentos criam a nossa
realidade. Uma descoberta profunda e interessante é a seguinte: às vezes a melhor maneira de processar a
realidade e resolver as coisas, é não pensar. Ás vezes, para resolver uma questão, a solução é não pensar
imediatamente nela. Com isso, a questão se resolve sem a necessidade de pensar, de processar, de falar, de
escrever diários ou de fazer qualquer outra coisa. Uma semana depois, já nem me lembro mais da questão que
no momento parecia tão importante. Isso me lembra um ditado: “o tempo cura”. Mas nem sempre é assim: certas
questões precisam ser resolvidas, por mais que sejam proteladas. Por isso, crie uma lista, que permita deixar
para a semana seguinte, para o mês seguinte ou até para daqui 6 meses a necessidade de pensar sobre certas
questões. A mente está sempre disposta a deixar certas questões de lado por algum tempo, desde que tenha a
certeza de que elas serão resolvidas depois. Não pensar resolve certas situações, ou as razões que tínhamos
para pensar ou fazer certas coisas, porque é a carga emocional que as faz parecer importantes. Só que, uma
semana depois, essa carga emocional perde a importância e, com isso, percebemos que é desnecessário nos
ocupar daquele pensamento ou questão. Viver é estabelecer prioridades. Viver é ser capaz de integrar e
equilibrar a vida espiritual, mental, emocional e física/terrena, e de decidir, a cada momento.
 
Lição 6: Fazer uma lista de prioridades, na linha do tempo. Fazendo sempre o seu melhor e realinhando
quando precisar.

Viver é estabelecer prioridades
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É muito importante não deixar que a mente se concentre demais no passado ou que guarde ressentimentos por
erros cometidos, gerando remorso e culpa. Mas nem sempre é errado se concentrar um pouco no passado porque,
às vezes, precisamos evocar lembranças e experiências. Além disso, é importante examinar o passado para
aprender com os erros e as boas ações que ficaram para trás. Mas, salvo essas exceções, temos que viver no
"agora" e seguir sempre em direção ao futuro, estabelecendo metas e prioridades espirituais. Quando se trata de
impedir que a mente se preocupe e pense demais, um dos melhores recursos é a oração. Em suas canalizações da
Mente Universal, Edgar Cayce disse: “...Por que se preocupar quando se pode rezar?...”. A oração freia
imediatamente os pensamentos e as preocupações, pois nos devolve a fé, a confiança e a paciência. Adotar essa
perspectiva com relação ao passado e ao futuro vai ajudá-lo a aquietar a mente a cada momento do dia. Na vida,
há pensamentos, imagens, sentimentos, impulsos e desejos que nos desagradam tanto que não temos vontade
nem de pensar neles. Se você puser em prática todas as idéias, preceitos e recursos mencionados, você vai
aprender de maneira rápida e eficaz a aquietar a mente no dia a dia, durante o sono e nas meditações. Esses
recursos funcionam já na primeira vez e continuam a funcionar enquanto você permanecer íntegro e consistente
com a sua prática. Afinal, não podemos esquecer que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade.
 
Lição 7: Escreva afirmações positivas e as repitas insistentemente. Cocrie a sua realidade!

Relação entre passado e futuro
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Em nossa mente está registrado todo o nosso corpo, que guarda memórias... E uma das funções da mente é guardar
essas memórias, para poderem ser acessadas, quando forem solicitadas e assim colocar em ação toda essa
movimentação. Exatamente tudo o que te aconteceu, desde o seu nascimento até hoje, está registrado no seu corpo, na
sua mente. Quantas vezes você ao lembrar de alguma coisa que já aconteceu, você diz: “Nossa... Só de lembrar disso,
me dá um frio na barriga...". Quer dizer que, você não está mais vivendo aquela situação, mas está na sua memória, e
ela puxou da sua mente que estava guardando essa informação no seu estômago. Então o seu estômago te traz as
mesmas sensações físicas daquele evento. E tudo depende de como que eu lido com cada situação na minha vida, de
que maneira eu vou registrar, se é com alegria, se é com tristeza, se é com pesar, se eu vou ficar me vitimizando de
alguma situação ou se eu vou dar a volta por cima? Então temos que trazer uma força maior diante de qualquer
empecilho. Por isso, é que muitas vezes nós percebemos que a nossa vida é uma repetição de acontecimentos, de
sensações, aquela história de: “Nossa... de novo eu me sinto rejeitada...”, “...de novo eu fui abandonada...”, e nós
começamos a nos sentir muito mal com isso; e porque esse “de novo”? Porque são reedições? Então, o funcionamento
da nossa mente ocorre mais ou menos dessa forma: algum evento acontece, eu registro ele de uma determinada
maneira, com determinados sentimentos, pensamentos, crio a minha conclusão e coloco em alguma caixinha em alguma
parte do meu corpo. Então repita: “Minha Mente Cria a minha Realidade”. De que maneira isso também acontece? Tudo
o que nós pensamos, nossos sentimentos, emoções, liberam ondas eletromagnéticas que interagem com as ondas
eletromagnéticas das outras pessoas, e quando elas vão interagindo vão criando uma realidade, uma forma. Então,
quando o semelhante atrai o semelhante, aquele grupo que pensa da mesma forma se une e vão criar aquela realidade.
Você vai sempre se encontrar com pessoas que vão repetir os seus padrões, por que é esta a realidade da atração!
 
 Lição 8: Assistir o filme ¨O Segredo¨ 

Mente e Corpo
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Para que a gente possa mudar essa realidade, eu tenho que fazer toda uma limpeza nesses meus filtros internos. Nós
podemos criar e realmente criamos a nossa realidade, não em cima apenas daquilo que a gente diz querer, mas com a
força que tem todas as nossas memórias. Limpar a sua própria mente, reciclar os seus pensamentos, contextualizá-los,
verificando o que aconteceu no passado e que não necessariamente precisa acontecer novamente. Tudo isso é um
processo de autodesenvolvimento, é um processo de crescimento e que faz com que você fique muito mais livre para se
atirar ao novo, para criar novas realidades, sabendo que você criou um espaço interno, então nós precisamos criar esse
espaço interno na nossa mente, no nosso ser, para criarmos algo novo.
Parece que a gente não confia na nossa capacidade de ficar criando e recriando a nossa realidade. Quando a gente fala
de recriar uma realidade, é criar o novo, é trazer o novo para a sua vida. E este novo está nos seus sonhos, nos seus
ideais, o que você aspira, o que você realmente quer, o que é possível acontecer na sua vida. E se você, por acaso,
acredita que realmente você é co-criador de Deus, essa Grande Força do Universo, e que nós somos pequenas
gotículas imersas neste grande mar cósmico, mas que são essas pequenas gotículas que se unem e fazem com que as
imensas ondas se formem, se você realmente acredita nisso, então você está pronto para colocar todo o seu poder e 
projetar a sua vida em cima daquilo que você realmente quer. Projetar o melhor para você e o melhor pra todos. Por que
se você estiver bem, equilibrado naquilo que você quer, sonha, idealiza, todas as pessoas se beneficiarão e o nosso
mundo ficará bem melhor. É nisso que eu acredito e tenho certeza que se todos nós conseguirmos trazer a força do
nosso querer, colocar a nossa realidade naquilo que a gente acredita que é bom, o nosso mundo ficará melhor a partir
de cada um de nós.

Como transformar?
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Agora que você já conseguiu aquietar um pouquinho da sua mente....

Nesse momento de grandes desafios, você tem um sonho?

Você acha que continuar fazendo o que sempre fez, vai funcionar? Vai ajudar você realizar esse sonho?

Esse é o momento de tirar a B... da cadeira e criar a sua realidade

Proponho a cada um que chegou até aqui, a criar um quadro de visão, coloque em um papel fotos e palavras que

te lembraram todos os dias o que você quer na sua vida e trace um plano para alcançá-las. Deixe esse quadro

em um lugar onde te lembre a cada momento da vida,o que te move e para quê você acorda todos os dias.

Seja sincero e coloque coisas realistas, que de verdade você tem condições de conquistar no médio-longo

prazos. Isso te manterá focado, em movimento numa direção. Com uma mente mais quieta, direcionada, com

clareza, ficará mais fácil você conquistar uma vida mais plena, presente e feliz. Como diz Tony Robins: "...Cada

pessoa possui recursos internos fabulosos que se não forem despertados permanecem adormecidos por toda a

vida..."  

Mãos a Obra e um Feliz caminhar!!!

Agora é a sua vez
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