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todos os seres humanos
estão unidos
pelo nascimento,
pela vida,
pela morte e
por todas as emoções
no meio disso
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a maior guinada da sua vida acontece quando você
se volta para dentro.
você se posiciona e observa tudo o que encontra com
aceitação;
o amor que carrega ilumina sua autoconsciência;
você começa a perceber como o passado ocupa
sua mente e seu coração...
paciência, honestidade e observação iniciam o
processo de cura.

com o tempo, tendo propósito e boas práticas de cura,
o passado perde o poder sobre sua vida.
você continua o processo — posicionando-se, sentindo,
compreendendo e se desapegando.
e é quando começa a notar os resultados; você
já não é mais a mesma pessoa.
sua mente parece mais leve e desenvolve uma nova
e aguda clareza.
em sua vida e em seus relacionamentos, você passa a estar
pronto para uma  verdadeira conexão.
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autoconsciência
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cure-se, mas sem pressa
ajude as pessoas, mas imponha limites
ame-as, mas não se deixe ferir
ame-se, mas não se torne vaidoso
informe-se, mas não se sobrecarregue
abrace as mudanças, mas continue perseguindo suas metas
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clareza & conexão

da próxima vez que se sentir aflito
por recair em antigos padrões,
lembre-se de que a simples consciência
de estar repetindo o passado
é sinal de progresso

a autoconsciência vem antes
do grande salto na direção de
sua transformação pessoal
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não é fácil

curar-se
construir novos hábitos
observar a realidade sem projeção ou ilusão

é um trabalho que exige esforço

mas, se persistir,
o impacto sobre sua vida
dos frutos do seu trabalho
será imensamente positivo
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clareza & conexão

maturidade
é saber que
quando você está para baixo
não deve confiar
na percepção que tem de si mesmo
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descarte a ideia
de que curar significa esquecer

o resultado verdadeiro é não mais
reagir a antigos gatilhos
com a mesma intensidade de antes

as memórias permanecem,
mas já não têm mais
o mesmo poder sobre sua mente
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