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Breve Introdução

Olá!

Neste manual partilho contigo alguns dos ensinamentos

que têm-me ajudado imenso.

Sem eles, o caminho do meu bem-estar físico e

psicológico teria tido outro trajeto e a minha vida no

momento sem dúvida seria muito diferente.

É com a maior das sinceridades que vos digo que todos os

dias agradeço ao divino a sorte que tenho de ter

aprendido o que aprendi.

Estes ensinamentos, alguns que fui aprendendo com

muitos outros, e outros que partiram de conclusões das

minhas observações e também experiências pessoais de

vida, abriram os horizontes da minha mente a um desejo

profundo de contínua libertação de tudo aquilo que não



me pertence.

E espero que possam motivar-te para o mesmo.

Quando crescemos em condições menos favoráveis, mas o

nosso ser tem desejos enormes, o conflito que forma-se

dentro de nós apresenta-nos uma vida por vezes difícil

que muitas vezes não conseguimos compreender.

Muitas senti-me continuamente a dar um passo para a

frente e dois para trás. Muitas vezes senti que haveriam

fatores fora a mim a bloquear o meu caminho. Muitas

vezes duvidei de mim e do meu valor.

Até um dia perceber que a simplicidade da vida está

escondida na complexidade do pensamento.

E que aquela velha máxima de que a vida não é um

destino, mas sim uma viagem, é a razão porque tudo vale

tanto a pena!

- Carla Francisco



Cuidas de Ti, Mesmo Quando Não Te Apetece

Capítulo 3

Cuidas de Ti, Mesmo Quando Não
Te Apetece

Cuidar de ti é mais do que cuidar do teu aspeto exterior e

bem-estar interior.

É também cuidar das tuas intenções, desejos e vontades.

É dar prioridade a ti e ao teu caminho nesta vida.

Quando não cuidas de ti a razão é sempre só uma - tens

outras prioridades às quais dás mais importância.

Ou por outras palavras, dás menos importância a ti.

Quando aprendes, logo ainda no começo da tua vida, que

não és a pessoa mais importante na tua vida, e que os

outros exigem certos padrões de ti para que te valorizem a

apreciem, começas a desvalorizar as tuas próprias
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vontades e necessidades em busca da aprovação dos

outros e de qualquer demonstração de amor que

possam-te oferecer.

E assim aprendes a abafar o teu eu verdadeiro tão bem

dentro de ti mesma que muitas vezes nem percebes a dor

que sentes de o não ouvir.

Também aprendes que seguir as tuas vontades é ser

egoísta e que isso significa que és uma má pessoa. E

aprendes que és boa pessoa quando sacrificas quem és

pelos interesses e vontades dos outros.

Aprendes que quanto maior o teu sacrifício, maior a tua

bondade, e quanto mais sofres, maior a tua pureza.

Aprendes também muitas vezes a aceitar receber como

recompensa do teu sacrifício a comiseração dos outros

que valorizam o teu ser pela tua demonstração de

incapacidade perante as dificuldades e exigências da vida
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que levas.

Aprendes assim a contar com facilidade a história dos

teus azares, dos teus obstáculos, das tuas limitações e dos

teus opressores, em busca de um colo que te faça sentir

que assim pelo menos a vida vale um pouco a pena.

Mas independentemente do que recebas do outro lado,

que normalmente nada mais é do que a harmonia de

energias emocionais iguais, não é desta forma que recebes

a coisa mais importante de todas e o que realmente

buscas e que é a felicidade de te amares.

A busca do amor por ti faz-te muitas vezes procurar esse

amor nas palavras e ações dos outros. Mas nunca o

encontras.

Eles até podem dar-te palavras de compreensão, de apoio

e de incentivo. E até podem (raros os casos) dar-te

permissão para seres quem és e voares livre em direção
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aos teus sonhos.

Que se não fores tu mesma a dar-te essa permissão, de

nada adianta.

Só tu podes amar-te acima de tudo o resto, acima da tua

situação no momento, acima das tuas aparentes falhas e

defeitos, e acima do teu estado físico e mental. E

obviamente, acima de tudo o que outros esperam de ti,

querem de ti e precisam de ti.

Isto é o verdadeiro amor próprio, e que anda de mãos

dadas com a autoestima!

A autoestima permite-te reconhecer o teu valor e a

importância de quem és em todos os momentos da tua

vida.

Permite-te olhar para os erros e dificuldades do passado e

apreciar as aprendizagens que de lá surgiram. Permite-te

olhar para o teu presente e aceitar a beleza e grandeza do

teu percurso nesta vida, e permite-te olhar para o teu
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futuro e envisionar ainda mais e melhor para ti.

Sempre que desvalorizas quem és e os teus desejos sentes

sofrimento. E muito pior ainda quando julgas e criticas e

sentes vergonha, tristeza ou desdém por alguma parte de

ti e da tua vida.

Estas emoções, que tanto sofrimento te dão, indicam-te o

teu desalinhamento com o teu verdadeiro eu, e isto

significa, pura e simplesmente, que o teu verdadeiro eu

tem uma opinião muito diferente sobre ti mesma e sobre

a tua vida.

Caso contrário não haveria separação / conflito de

opiniões entre uma parte de ti e a outra, e não terias a

emoção negativa.

O teu verdadeiro eu não se importa com o onde estiveste

ou não estiveste, nem com o que fizeste ou não fizeste,

nem o tempo que já passou ou está a passar, nem o que
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podia ter sido ganho ou foi perdido.

E também não se importa com o teu estado no momento,

em tempo, lugar e circunstâncias.

O teu verdadeiro eu, essa bola de energia divina que

engloba todos os teus sonhos, desejos e vontades, tudo o

que te faz feliz e expressa a tua individualidade única e

intenções para a vida, está sempre focado apenas no

caminho para lá chegares. E continuamente a dar-te

intuições, impulsos e inspirações para que possas lá

chegar.

Mas tu ouves?

Se és comum ao resto dos humanos, a resposta é não.

A maioria das pessoas vive tão ocupada a desempenhar as

suas obrigações e responsabilidades, a viver focada na

vida dos outros e na opinião dos outros sobre si, a tentar

empurrar a vida com a barriga e a rezar para que a corda

não arrebente cedo demais, que muitas vezes nem sequer
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é capaz de identificar algo mais que deseja para além da

vida que já conhece.

Aprenderam a ignorar as emoções e a conformar-se que

sem a dor física já seria bom o suficiente. Aprenderam a

viver com o aperto no peito e o nó na garganta e a

angústia para a qual não encontram qualquer explicação.

E tu, por vezes também embrulhas e escondes as tuas

emoções num cantinho do teu coração.

Porque por vezes parece que mais vale não sentir do que

ouvir o coração e não saber o que fazer ou não ter a

coragem para o fazer.

Mas se estás a ler este manual eu sei que a tua busca por

uma vida que te realize, preencha e faça feliz, está ativa e

bem presente.

E que o teu desejo de sentires-te completa e alinhada é

fruto do chamamento que sentes dentro de ti.
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O desconhecimento do caminho para lá chegares é que

por vezes causa desânimo, dúvida e impossibilidade.

E a razão para isso é que procuras encontrar esse

caminho com a tua mente, analisando, ponderando e

tentando descobrir qual o impedimento ou qual a

solução.

Pois é, com essa mente cheia de limitações!

Cheia de verdades que não te servem, cheia de medos que

te enganam, cheia de opiniões que te confundem e cheia

de julgamentos que te bloqueiam.

Essa mente que diz-te que não és capaz, que não és boa o

suficiente, que não mereces, que és inferior, seja pelo teu

sexo, nacionalidade, raça, profissão, estudos, raízes

familiares, poder financeiro, etc.

Essa mente que diz-te que devias contentar-te com o que

tens, que para quem és nada mais podes esperar e nada
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mais te é destinado, que a tua vida não tem grande

importância e que deves aceitar o teu lugar.

Não! O caminho para tudo o que realmente queres só

pode ser um e é deixares que o teu amor próprio floresça

e a tua autoestima cresça para que a tua prioridade na

vida seja a tua própria vida.

Para que queiras tanto o teu bem e o que é melhor para ti

como desejarias à pessoa que mais queres bem no

mundo.

Para que olhes para ti como um ser merecedor de todas as

dádivas que o Universo tem para oferecer e saber que

nada tens de dar em troca para além do teu alinhamento.

E isso é a única coisa que precisas de cuidar … o teu

alinhamento!

Este é o único trabalho que te é imposto. Porque sim, dá
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trabalho, e exige prática, dedicação, tempo e

aperfeiçoamento.

É um trabalho para a vida toda!

Só assim vives o teu propósito de vida maior que é ser um

ser livre e de amor dentro de ti mesma.

Cuidando de ti para que o teu ser seja o menos possível

bloqueado por energia que não te pertence.

Para conseguires isso precisas apenas de seguir os teus

impulsos, aceitar os teus desejos e fazer apenas o que

queres e gostas.

Peço desculpa se não é fácil ou parece-te impossível.

Apenas estou a mostrar-te o caminho.

É suposto a vida ser fácil, ser divertida e ser um prazer!

Só quando vives assim é que verdadeiramente és tu e

verdadeiramente estás a viver o teu propósito de vida.
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E há momentos em que vives assim.

Momentos em que sentes-te livre e a ter prazer e

diversão.

Apenas tens de cuidar para que esses momentos sejam

mais. E gradualmente para que sejam a maior parte dos

teus dias.
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