Como você carrega seu próprio ser?
(Roberta Fioravante)
Não é como carregar um pano no ombro, não é como carregar um livro ou uma bolsa.
Como você carrega o seu próprio ser?
Sua qualidade de vida não está interligada com a casa que você mora, com a roupa que veste
ou o carro que dirige. Sua qualidade de vida está ligada em como você carrega o seu próprio ser.
Como você carrega seu próprio ser?
Pesado? Leve? Harmonioso? Insatisfeito? Feliz?
Assumir o controle desse corpo que conduz você nessa vida é imprescindível para seguir em
harmonia.
Não são as pessoas que têm a obrigação de serem como você deseja: filhos, marido, esposa,
colegas de trabalho. Todos podem e devem ser exatamente como quiserem ser. É você a única
consciência responsável pela sua felicidade.
Ninguém tem que ser do jeito que lhe agrada.
Absolutamente ninguém.
Como você carrega o seu próprio ser?
Como você trata seu próprio ser?
O mundo não tem que lhe agradar, você tem que se agradar.
Se você não se respeitar, quem fará isso por você?
Se você não se tornar um ser feliz, quem terá essa possibilidade?
Ninguém!
Faça por você o que tem que ser feito.
Não espere que o outro faça, para que possa ficar se lamuriando pelos cantos, pela sua
infelicidade e falta de sorte.
Se quer dinheiro, trabalhe por ele
Se quer amor, se ame primeiro.
Se quer felicidade, proporcione para si mesmo coisas boas que lhe tragam felicidade.
Se quer realização, procure coerência entre seus sonhos e seus atos.
Está insatisfeito onde está, mude, ande, se movimente, você não é uma rocha.
Quanto você tem sido coerente com suas expectativas?
Espera que o outro realize para você o que só você pode realizar?
Hora de DESPERTAR!
Assumir sua vida e parar de responsabilizar tudo e todos pela sua falta de sorte, infelicidade ou
fracassos.
O único ser responsável por você é você mesmo.
Assuma a sua jornada aqui e faça por você o melhor que você puder.

www.magiantiga.com

