


Você Pode Curar Sua vida



A Vida
“ A vida na verdade é muito simples.
O que damos recebemos.
O Universo nos apóia totalmente em cada 
pensamento que escolhemos acreditar.
O poder universal jamais nos julga ou critica.
A maioria de nós tem idéias tolas sobre quem 
somos e muitas regras rígidas sobre como a 
vida deve ser vivida.”



O Presente
“ O ponto do poder está no momento presente.”

“A única coisa com que estamos sempre lidando 
é um pensamento, e um pensamento pode ser 

modificado.”

Pensamentos



A crítica, o ressentimento, a 
culpa e o medo

“. Essas quatro emoções causam os 
principais problemas em nosso corpo e 

nossa vida.”
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A crítica

. Por projeção psicológica entende-se a atitude de perceber
nos outros, com certa facilidade, nossos conflitos e
dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós
mesmos.

. Tudo o que criticamos veementemente, no exterior
encontraremos em nossa intimidade.

. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os
problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em
relação à própria aprendizagem evolucional.

(As Dores da Alma – Hammed)
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Ainda sobre a crítica

. Cada pessoa vive as experiências de uma forma peculiar,
uma vez que todo ser humano possui ‘histórias’
distintas...

. O orgulho nos leva a acreditar que somos melhores do
que os demais e, portanto determinada experiência eu,
com certeza faria melhor, agiria de forma mais acertada e
que, ‘jamais’ agiria de certa forma.

Será?????
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O ressentimento

“O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são
nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas,
que não se realizaram, sobre nós mesmos e os outros”.

(As Dores da Alma – Hammed)

“Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar
que a outra pessoa morra”.

(Shakeaspeare)



A culpa 

A culpa não encontraria abrigo em nossa alma, se
tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós
e se acreditássemos que Ele habita em nosso
âmago e sabe que somos tão bons e adequados
quanto permite nosso grau de conhecimento e de
entendimento sobre nossa vida interior e também
exterior.

(As Dores da Alma – Hammed)



O medo

O resultado do medo em nossas vidas será a
perda do nosso poder de pensar e agir com
espontaneidade.

(As Dores da Alma – Hammed)
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Ainda sobre o medo

. Respeito é um ato de amor e amor . O respeito pode
ajudar a dissipar a energia do medo. Não fuja das coisas
ou das pessoas que você teme. Procure aproximar-se
com respeito e amor, olhe bem de perto com a intenção
de compreender aquilo que você teme e você poderá se
surpreender com a descoberta de que realmente não há
nada a temer, que aquilo que você sempre temeu de
fato não representa nenhum tipo de perigo para você.



Ainda sobre o medo
. É possível que você descubra que aquilo que você teme
representa os medos dos outros transferidos para você e
não algo que constitui perigo para você. O mundo está
cheio de medo compartilhado e, na maioria dos casos,
quase ninguém sabe de onde vem e porque apareceram
tantos medos, como se ele fosse um vírus que infestou o
mundo.
. Muitas pessoas têm um relacionamento de temor a
Deus, ao invés de amor, porque desde criança foram
assim ensinadas, passaram a vida toda vibrando sempre
na energia do medo ao invés do amor. Como amar algo
que se teme?



Nosso Passado
“Podemos mudar nossa atitude em relação ao nosso
passado”.
Aprenda a abençoar o seu passado e modificar os
seus pensamentos em relação a ele.
Tudo depende de nossas escolhas. Escolha que a
partir de agora o passado não terá mais poder sobre
você.
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O Perdão

“Para nos libertarmos do passado, devemos estar
dispostos a perdoar.”
Perdoar aos outros e a nós mesmos é fundamental se 
realmente desejamos curar nossas vidas.



Será que resolve ficar emburrado?

“Precisamos assumir o comando de nossas vidas e sair do
posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis,
que reclamam e se colocam como “vítimas do
destino”.(Hammed)
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“Arregaçando as Mangas”
É necessário fazermos uma faxina mental.
É fundamental assumirmos completamente o nosso processo de
crescimento.
Buscar cada vez mais se auto-conhecer (auto-questionamento:
porque estou agindo desta forma? Que padrões estão ditando meu
comportamento?)



“Vamos arriscar, nos aventurar!”
A cada dia temos de presente uma página em branco 
para escrevermos nos livros das nossas vidas: vamos nos 
arriscar, buscar o “homem novo” que está dentro de 
cada um de nós!!!



Mas... e se me acharem ridículo?
Ridículo é passar uma encarnação inteira com todos os 
elementos para crescermos e não nos permitirmos fazê-
lo!



O que vem a nossa mente quando 
nos recordamos de um bebê?

Ele se permite ser amado, admirado. Ele se acha “o tal”. Todos ficam
bajulando ele tempo todo! Vamos nos permitir ser amado e
admirado como um bebê! Vamos nos encantar conosco a cada dia!
Nós merecemos! Sejamos muito felizes e abençoados!



PARA NOSSA REFLEXÃO
Se você aspira a ser feliz e traz ainda
consigo determinados complexos de culpa,
comece a desejar a própria libertação.

Abraçando no trabalho em favor dos
semelhantes o processo de reparação
desse ou daquele dano que você haja
causado em prejuízo de alguém.

Estude a si mesmo, observando que o
auto-conhecimento traz humildade e sem
humildade é impossível ser feliz. Se você parar de se lamentar, notará que

a felicidade está chamando o seu coração
para vida nova.Amor é a força da vida e trabalho

vinculado ao amor é usina geradora da
felicidade.

Quando o céu estiver em cinza, a
derramar-se em chuva, medite na colheita
farta que chegará do campo e na beleza
das flores que surgirão no jardim.

Quando o céu estiver em cinza, a
derramar-se em chuva, medite na colheita
farta que chegará do campo e na beleza
das flores que surgirão no jardim.
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