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6º DIA
 

              Hoje é o 6º dia da nossa Jornada. 
Como você está se sentindo? 

Escreva para hooponopono.anjos@gmail
contando suas impressões até o momento. 

 
Ontem você entrou no Campo de Possibilidades.

Nesse campo, você percebeu quantos caminhos você pode escolher
para conquistar um trabalho mais próspero e abundante. Você ainda

não sabe o que irá enfrentar,
mas já sabe que possui todas as ferramentas necessárias 

para enfrentar o que precisar. 
Entretanto, você tem dúvidas. E se o caminho

for muito difícil? E se você falhar? 
E se não possuir todas as ferramentas necessárias? 

 
Prepare-se, pois hoje, vamos purificar as

memórias que estão lhe impedindo de fazer uma escolha. Vamos limpar
as memórias que trazem sentimentos de medo, hesitação e

procrastinação. Todos esses sentimentos estão relacionados ao medo
de falhar, ao medo de fracassar. O medo de fracassar é o principal

responsável pelo fracasso de muitas pessoas, pois
elas nem mesmo tentam algo novo em suas vidas. 

 
Para isso, vamos nos conectar com a energia do

Arcanjo Miguel, que trará a luz da proteção divina para a sua vida e para
o seu coração. Se conectar com a energia do Divino é um exercício que
deve ser feito diariamente e chamar os Arcanjos para o seu lado, para

lhe apoiarem, é uma forma de se fazer isso. 
Vamos começar.

 
Escute a meditação. 

 
Em seguida, leia a oração

 Forjando a Armadura de Rudolf Steiner em voz alta.



Forjando a Armadura em voz alta. 
(tradução Ute Crãmer)

 
Nego-me a me submeter ao medo

que me tira a alegria de minha liberdade,
que não me deixa arriscar nada,

que me toma pequeno e mesquinho,
que me amarra,

que não me deixa ser direto e franco,
que me persegue,que ocupa negativamente minha imaginação,

que sempre pinta visões sombrias.
 

No entanto
não quero levantar barricadas por medo

do medo. Eu quero viver, e não quero encerrar-me.
Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero.

Quero pisar firme porque estou seguro e não
para encobrir meu medo.

 
E, quando me calo, quero fazê-lo por amor

e não por temer as consequências de minhas
palavras.

 
Não quero acreditar em algo 

só pelo medo de não acreditar. 
Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto. 
Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável.

 
Não quero impor algo aos

outros pelo medo de que possam impor algo a mim;
por medo de errar, não quero tomar-me inativo.

Não quero fugir de volta para
o velho, o inaceitável,

por medo de não me sentir seguro no novo.
Não quero fazer-me de importante porque tenho medo

de que senão poderia ser ignorado.
Por convicção e amor, quero fazer o que faço e

deixar de fazer o que deixo de fazer.
 

Do medo quero arrancar o
domínio e dá-lo ao amor.
E quero crer no reino que

existe em mim.
 

E assim está feito.
 



Diário de Gratidão
 

Escreva no seu Caderno de Gratidão 
o que você está sentindo agora se libertando

de todo o medo.
 
 

Diário de Manifestação
 

Registre no seu Caderno de Manifestação, o que
você mais gostaria de conquistar agora já que você não

 sente mais medo.
 
 

E finalmente faça o registro de hoje com a sua mão não dominante:
 
 
 

Meu DNA espiritual é perfeito.
Eu me sinto bem e completa/o todos os dias da minha vida.

Sou grata/o pela minha capacidade de manifestar tudo que desejo e
por todas as minhas realizações passadas e futuras.

E assim é.


