ENSAIO PSÍQUICO
Atividade 9

PARA SE
RECONECTAR
COM O SEU “EU”
VERDADEIRO

Reveja o significado de tudo
EXERCÍCIO 4
Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu
vejo nesse quarto [nessa rua, dessa janela, nesse lugar].
Observe os pensamentos que cruzam a sua mente por uns 3 minutos. Em
seguida, aplica a ideia a eles. Se já estiver ciente de pensamentos infelizes,
aplica a aideia a eles. Todavia, não selecione apenas os pensamentos que
pensa que são “maus”. Treinando a observação dos seus pensamentos, de
certa forma, nenhum deles pode ser chamado de “bom” ou “mau”. É por isso
que não significam nada.
Ao selecionar os pensamentos para a aplicação da ideia de hoje, a
especificidade usual é requerida. Não tenha medo de usar tanto os
pensamentos “bons” quanto os “maus”. Nenhum deles representa os teus
pensamentos reais, que estão sendo cobertos por eles. Os “bons” são apenas
sombras daquilo que está além, e sombras fazem com que seja difícil ver. Os
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relacionamentos, desenvolvendo o nosso coeficiente de inteligência social,
relacional, psicológico e emocional.

Síntese:

