
Nesse momento sua Consciência está desperta. Seus neurônios

estão fazendo sinapses novas, criando conexões que não eram

feitas desde a infância. Esse é um mecanismo de sobrevivência do

seu cérebro para se adaptar àescassez de alimentos. Através dessa

prática tão simples, tão acessível, você está despertando para uma

nova realidade. Sua percepção estava tão ocupada com a digestão

ininterrupta que não sobrava tempo para Ver. Olhe agora. Pare um

pouco a leitura do texto e observe o cenário a sua volta.

O momento presente é riquíssimo. Tudo está acontecendo.

Observe dentro de você. Como está sua postura? Não há

necessidade de corrigir nada, só perceber. Como está sua

respiração? Como estão os músculos do seu rosto? Pisque algumas

vezes lubrificando os globos oculares. Essa prática energiza os

olhos. Olhe para fora novamente. Foque um objeto que está longe

do seu corpo. Agora foque no espaço entre você e o objeto. Você

consegue perceber o espaço vazio? Mantenha o foco nesse espaço

por algumas respirações.

Querida amiga, amigo, que está na busca de si
mesmo através do jejum curativo,
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Esta carta é para ser degustada bemmm devagar, de preferência

impressa, e no momento em que você estiver no pico do seu jejum.
 



Agora quero lhe fazer uma pergunta. O que é que faz
uma casa ter mais utilidade? Em outras palavras, qual é
o aspecto mais importante de uma casa? Peço que você
pense um pouco na resposta antes de avançar na
leitura. Vou dar uma dica: Sem isso uma casa não
serviria para absolutamente nada. Seria inutilizável.
Sem isso seria uma casa sem valor, porque seria
impossível morar nela.
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Observe essa imagem e reflita: Qual é o aspecto mais
importante que faz com que esse belo quarto possa ser
habitado?



Descobriu? Imagine uma casa que foi construída com paredes tão

grossas que não sobrou espaço dentro dela. A parede de uma

lateral vai até o centro da casa e encosta na outra parede. Não

sobrou nem 1 cm de espaço vazio. Por fora ela parece uma casa

normal. Tem porta, janelas, telhado, pintura… Mas por causa desse

erro nas paredes ela ficou inútil. Estou usando essa imagem da casa

para que você possa perceber a importância do espaço vazio.

Não existe uma casa assim no mundo real, mas existem casas que

são tão abarrotadas de objetos que até dá uma sensação de

claustrofobia, não é mesmo? O que acontece quando a casa é assim

tão cheia, tão sem espaço? É quase impossível de organizá-la. Não

tem espaço nas prateleiras, os armários estão sempre abarrotados,

quase não sobra espaço para caminhar por ela. Se você for como

eu, já estará sentindo escalafrios só de pensar nessa casa entupida.

Visualize essa casa abarrotada, sem espaço, apertada, e você saberá

como o corpo fica no estado de digestão ininterrupta.
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E então reconheça a beleza desse momento de jejum. Seu
corpo está se esvaziando. Com espaço novo, ele consegue se
organizar. Ele manda células para os depósitos de toxinas e
separa o que é lixo do que é aproveitável. Ele aproveita
também para eliminar as células velhas, que estavam já
precisando se aposentar e cria células novinhas. Em outras
palavras, você está rejuvenescendo nesse exato momento.
Tire uma fotografia dessa sensação. Cante uma música,
escreva uma poesia, faça um desenho, dance, respire,
descanse… Enfim, registre esse momento tão especial
dentro de você. Seja bem-vinda e bem-vindo a sua nova e
espaçosa casa!
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