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Quando o espírito fala, é hora de escutarmos. O espírito tem falado comigo e
me feito entender que é hora de parar de ignorar as vozes em minha cabeça e
de começar a escrever. Esta percepção começou há alguns anos atrás quando
passei a colocar meus pensamentos em um diário. Quando o espírito me pediu
para escrever, brotaram em minha mente pensamentos de desmerecimento.
Reconheço que era uma crença limitante sobre mim mesma. Agora percebo
que SOU dotada de valor e, à medida que me submeto, o espírito Divino irá
trabalhar através de mim. Ontem mesmo me veio novamente a mensagem
que sou uma professora e que devo escrever. Fiz a pergunta ao espírito: “o
que posso ensinar”? As palavras a seguir fluíram através de minhas mãos
sobre o papel. Espero que isso possa servir como inspiração de alguma forma
singela. Bênçãos a todos vocês.
Perceba que somos mais do que esta forma, nós somos espírito. Os limites
desta forma estão restritos ao intelecto; vá além do intelecto, além da razão,
para encontrar as respostas. Cada problema tem centenas de soluções. VOCÊ
é o criador do seu próprio destino, da sua vida.
Primeiro, decida o que você deseja criar. Tudo começa com um pensamento,
com um sonho. Vá fundo no coração e decida o que você amaria fazer. Decida
o que você foi criado para fazer. Se você ama crianças, encontre um modo de
estar entre as crianças. Se ama a música, encontre uma maneira de estar
próximo da música. Se ama dançar, encontre uma maneira de ser talentoso na
dança. Se ama escrever, encontre uma forma de abrir os canais para a escrita.
Sim, tudo começa com um pensamento, um sonho, uma visão.
Pensamento é energia e a energia flui para onde sua atenção é colocada.
Comece agora a fazer até mesmo aquelas pequenas mudanças na sua vida.
“Faça uma sintonia fina” com aqueles talentos que trazem ALEGRIA a você.
Demonstre gratidão a tudo de bom que ocorre em sua vida. Agora é o
momento do Poder e você é a argila pronta para ser modelada. Transponha a
forma. A forma como conhecemos no corpo físico nos limita e limita nosso
pensamento. Não somos os rótulos que carregamos, somos pura
potencialidade. Centenas de pessoas, de centenas de maneiras, têm dito que
“Somos o que pensamos”. Enquanto estivermos presos a esta forma, seremos
limitados em nosso pensamento.
A meditação é a chave para criar o que você quer em sua vida. A meditação
pode ser feita de muitas formas: sentado em silêncio, caminhando na
natureza, meditando em grupo, fazendo alguma forma de arte marcial como
Tai Chi ou Qigong. Seja qual for sua escolha, a meditação é a chave para criar
a realidade que VOCÊ escolhe. O intelecto limita você; ao escapar da sua
mente, você ser capaz de acessar a consciência coletiva onde reside todo
potencial.

Aproveite este momento para reavaliar sua vida. Esta é a vida que você
escolhe ter?
Entenda que sua vida pode mudar e isso pode ser feito rapidamente se assim
você escolher. Tudo começa com um pensamento. Medite, entre em contato
com sua própria intuição e faça uma escolha consciente para trazer a ALEGRIA
de volta para sua vida. As coisas que parecem ser tão importantes agora, não
são realmente tão importantes quanto trazer a alegria de volta para sua vida.
Crie a vida que você escolher. VOCÊ é o criador do seu próprio destino.
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