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"Por palavras aprendemos pensamentos, e por
pensamentos aprendemos a vida. "
—Jean Baptiste Girard

Queridos atenciosos terapeutas,

Uma palavra ou frase pode conter um grande valor na vida de uma pessoa. Pode
inspirar um objectivo e o impulso para dar cada passo nesse caminho.

O novo ano inspira-nos a tomar resoluções, a definir objectivos e a mudar de rumo. As
resoluções geralmente vêm das nossas aspirações, para definir uma expectativa e fazer
uma mudança significativa nas nossas vidas. Porque então é tão difícil seguir em frente
com todos os passos necessários para alcançar o nosso desejo? De onde vem a

motivação para ter sucesso? Deve haver um impulso consistente para manifestar uma
mudança real.

Acredito que a verdadeira bússola que nos guia vem da nossa voz interior, a qual
comunica a verdade.

Encontrar a nossa voz interior é uma habilidade e uma prática. Acalmar a mente é o
primeiro passo. Quer descanse sobre um indutor de still point, quer siga uma meditação
guiada ou repita o seu mantra, já deu o primeiro passo. Para a sua próxima etapa,
ofereço-lhe esta ideia. Depois de terminar a prática do still point, ainda antes de voltar à
consciência plena, atentamente expanda a energia do coração em todas as direcções.
Torne-se nesse campo energético e por momentos deixe de ser o seu corpo ou o seu
ser. Experimente esse espaço. Em seguida, convide pensamentos e palavras para virem
até si. Experiencie essas ideias com todos os seus sentidos. Tome consciência que
essas possibilidades e oportunidades chegam até si. Está a atraí-las para si. Aproveite
esta experiência e seja paciente. Confie nas ideias e palavras que chegam. Esta tornouse a minha prática diária.

Há momentos em que as mensagens parecem vir do desejo da minha alma. Então sintome abençoada ao conectar-me a esse meu lugar mais profundo. Num momento de
grande mudança no meu próprio mundo, num momento, numa meditação, fui
abençoada com a minha voz interior e presenteada com este mantra:

SIMPLES FÁCIL DIVERTIDO SIGNIFICATIVO BEM-SUCEDIDO

Com este mantra, veio a inspiração para a minha prática de ensino e de como
desenvolver uma biblioteca de aprendizagem através do CST Mastery. À medida que
explorava essa ideia, essas palavras foram a minha directriz. Em cada escolha de
direcção a tomar, recorro a estas palavras. Se me preocupa que algo vai ser muito
complexo, volto a esta mensagem. Se uma ideia não se alinha com esta mensagem,
reavalio a minha ideia.

O CST Mastery continua a evoluir, e este novo ano traz um novo foco para compartilhar. Com
base nos últimos três anos de aulas e reflexões sobre a CST e SER, iremos integrar essas
informações através do estudo de casos clínicos. Estou muito animada com esta próxima etapa,
onde através de casos individuais de clientes, iremos exemplificar e explorar a complexidade da
recuperação e das suas resoluções. O meu objectivo é simplificar o processo de aprendizagem,
tornando cada aula fácil e divertida, trazendo uma visão significativa para a sua prática e
aprimorar o seu sucesso. Eu espero que todos se juntem a mim. Fique atento para mais detalhes.

Muito obrigada a Alexandra Duarte por traduzir esta newsletter. Apreciamos o presente que nos
ofereces.

"Para mim, as palavras são uma forma de acção, capaz de
influenciar a mudança. A sua articulação representa uma
completa experiência vivida."
—Ingrid Bengis

Notas & Links:
Inspirações para o ritual de ano novo por Dr Joe Dispenza, meditação do retiro Marco Island,
2020, Marci Shimoff, Your Year of Miracles & Debra Poneman, Yes to Success.

Reflexões pessoais sobre o Mantra:
SIMPLES – A estrelícia é a flor favorita da minha mãe e o beija-flor representa alegria e felicidade.
FÁCIL - Eu adoro um cappuccino.
DIVERTIDO - A alegria de um Buda sorridente é contagiante. Os fogos de artifício são
espectaculares e mágicos.
SIGNIFICATIVO - Estar conectado com o cosmos e com a passagem do tempo é significativo.
BEM-SUCEDIDO - Todas as mensagens inspiradoras integradas na imagem falam por si
mesmas.

Desenhos de Amy Webb, Mockingbird Design.

Prima nos links abaixo para rever as newsletters anteriores

Mudando a sua lente, Dezembro 2020
Um caminho mais profundo do que o pensamento, Novembro 2020
Reparar com Ouro, Outubro 2020

IAHE Online Learning Opportunities
IAHE is offering many other online classes and review programs. Click
below for more info.
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