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Caderno
Calendário Lunar
Colar de Quartzo
Ervas
Folhas semente
Incenso Natural
Japamala 
Aromaterapia
Rollon e Spray

Alinhamento com a Espiritualidade
Encontro Zero - 23/11/2020

Mística de Abertura: Benção ao grupo
Apresentação: 
- Quem sou Eu?
- O que desejam vivenciar/aprender na Jornada?

Kit de Alinhamento com a Espiritualidade contém:
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O que é religião?
A Etimologia da palavra Religião tem origem do latim
Religare e significa “respeito ao sagrado, atar ou ligar com
firmeza. Conjunto de sistemas: cultural, crenças, visão de
mundo, que estabelecem símbolos e rituais com objetivo de
relacionar a humanidade com a espiritualidade dentro de
seus valores morais.

O que é Espiritualidade?
A Etimologia da palavra tem origem do latim Spiritualis que
significa imaterial, vida devota, natureza do espírito,
dimensão espiritual.

Autores que embasam: 
J. Krishnamurti, 
Trigueirinho, 
Leonardo Boff.
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J. Krishnamurti:
    Espiritualidade não está no canto, não está na
performance do ritual, não está na adoração de Deuses, nem
em templos ou imagens de pedra. Não está na Bíblia nem na
Gita, em nenhum mantra ou repetição de um nome sagrado.
(...) Espiritualidade é o sentimento de bondade, esse amor
que é como um rio, vive e move-se eternamente. Nesse
estado você descobrirá que chega um momento em que a
busca cessa e esse fim é o início de algo totalmente
diferente.
    A busca por Deus, pela verdade, a sensação de ser
completamente bom, não o cultivo da bondade, da
humanidade, mas a busca por algo que está além das
invenções e truques da mente. Então a vida tem uma
maneira impressionante de cuidar de você, porque não há
mais cuidado da sua parte. A vida o leva para onde ela quer,
porque você é parte dela, então não há mais o problema de
segurança, do que as pessoas vão dizer, essa é a beleza da
vida(...)
Krishnamurti, O livro da vida, p.393
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Trigueirinho:
    Somos seres espirituais na matéria e quase sempre
perdermos a consciência disso. Para retomar a consciência
espiritual, na prática, é preciso lembrar que somos uma
ALMA. Precisamos lembrar que somos um Ser interior. Não
somos apenas o que vemos no espelho, isso é a nossa parte
externa, somos o que está lá dentro dessa imagem, um ser
interior. Somos seres imateriais iludidos com a nossa
aparência, com a matéria. Nosso ser interior fica muitas
vezes hibernando, dentro de nós. 
     O ensinamento espiritual é unir as duas vidas: a vida da
Alma/oculta com a vida material. Viver aqui fora aquilo que
somos enquanto alma. Conhecer-se enquanto alma e
transformar a vida material. Desta forma devo sempre me
questionar: O que Eu Sou? Será essa a minha tarefa? Qual é
a minha vida? E parece que vamos descobrindo e isso dá
sentido a vida. Quem não faz essas perguntas vive como
robôs, instrumento de tantas forças(...)

Trigueirinho, O despertar da vida espiritual
https://www.youtube.com/watch?v=d8WMJmW9_p4

Camila Gomes
B E N Z E D E I R A

https://www.youtube.com/watch?v=d8WMJmW9_p4


www.camilagomesbenzedeira.com

Leonardo Boff:
    O que é espiritualidade? Uma vez fizeram esta pergunta
ao Dailai-Lama e ele me deu uma resposta extremamente
simples: “Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano
uma mudança interior”(...) – Mas se eu praticar a religião e
observar as tradições, isso não é espiritualidade? Dailai-
Lama respondeu: - Pode ser espiritualidade, mas, se não
produzir uma transformação em você, não é
espiritualidade(...) O que ontem foi espiritualidade hoje não
precisa mais ser. O que se chama de espiritualidade é apenas
a lembrança de antigos caminhos e métodos religiosos. 
    O ser humano é um ser de mudanças, pois nunca está
pronto, está sempre se fazendo, física, psíquica, social e
culturalmente. Há mudanças que não transformam nossa
estrutura de base. Mas há mudanças que são interiores,
capazes de dar um novo sentido à vida ou de abrir novas
experiências e profundidade rumo ao próprio coração e ao
mistério de todas as coisas. 

Boff, Espiritualidade, P.17
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Aspectos inerentes e naturais à essência/alma humana
Conexão com algo que acreditamos e buscamos
A conexão com meu universo interior e elevado
Relação com um ser superior
Vida; Energia de alma
É viver Deus na sua essência
Olhar para dentro, Conexão com o todo
Autoconhecimento, autodesenvolvimento e conexão do
indivíduo com o todo – universo
É sentir, sentir os seres vivos, está alinhado com todos
os seres divinos
Liberdade de ser! As ações, manifestações e decisões
alinhadas com a sua verdade com a sua prática em
existir
Ser amoroso

Espiritualidade para vocês é...

Espiritualidade é....
“Crescer enquanto estiver vivo e não vencer”.
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Reconhecer e observar suas vulnerabilidades e
privilégios (parar de julgar a si e ao outro);
Colocar em ação DIARIAMENTE sua melhor versão
(sair da zona de conforto);
Agradecer pela dor que te move a transformação e pelas
bênçãos que recebeu e conquistou (parar de reclamar);

Buscar diariamente o estado de silêncio para
intuitivamente responder as perguntas: 

Listar no caderno 50 privilégios que tive ao longo da
minha jornada;
Listar no caderno 50 vulnerabilidades que sei de mim ou
descobri ao longo da vida,
Banho de ervas por 3 dias com Pinheiro/Túia

Espiritualidade no Cotidiano:

Exercícios para o próximo encontro;

- Quem eu Sou?
- O que vim fazer nesse mundo?

Ao finalizarem os exercícios entrem em contato comigo para
agendarmos nosso atendimento individual.
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Música de Encerramento:

Sementes do Amanhã
Gonzaguinha, interpretado por Marcos Lessa

Ontem o menino que brincava me falou
Que hoje é semente do amanhã 
Para não ter medo, que esse tempo vai passar 
Não se desespere nem pare de sonhar
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá
Nós podemos tudo
Nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será
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