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Primeiramente eu quero falar rapidamente
sobre o que é este “sextar de domingo a

domingo”.

Você já tentou descrever um sentimento a alguém? - É
difícil, não é? 

“Sextar” é uma palavra que não existe no dicionário
português, mas é uma palavra que atualmente é
comumente usada na cultura do brasileiro, e foi
inventada justamente para expressar um conjunto de
sentimentos que ela carrega que são: alegria, paz, leveza
e liberdade.

Estes sentimentos estão muitas vezes atrelados a um dia
da semana específico, a sexta-feira, daí vem a palavra
“sextar”. Porém, felizmente, estes sentimentos podem ser
experimentados com uma frequência maior, e eu ouso
dizer que devem ser experimentados de domingo a
domingo.

Isso pode parecer utopia para você neste momento, mas
você está aqui justamente iniciando um caminho para
descobrir que isso tanto é possível quanto fácil de ser
alcançado. Você está neste momento dando os seus
primeiros passos para começar a experimentar o que é
“sextar” de domingo a domingo.



“Mas isso eu já sabia!”
“Isso é tão simples que não pode mudar nada
na minha vida”
“Isso eu já ouvi de outras pessoas”

Eu peço que a partir de agora abra a sua mente! 

Permita-se ir a fundo em cada fundamento que vou
descrever. Esteja atento pois pode até passar na
sua cabeça coisas que vão te afastar do seu
caminho, tais como:

Caso isso aconteça, deixe estes pensamentos
passarem e siga em frente para entender mais. 

Pense comigo, porque o Flavio teria investido tanto
tempo, dinheiro e teria fundado uma empresa para
compartilhar coisas tão óbvias, simples e que
parece já estar em todos os lugares?

Pense também o porquê pessoas que mesmo após
anos estudando e se aprofundando no
autoconhecimento, estão agora colhendo tantos
frutos através destes mesmos fundamentos que eu
estou compartilhando com você agora?

Minha recomendação para você: 

APROVEITE esta oportunidade.



Para a maioria de nós, sempre que nos sentimos
ansiosos, estressados, irritados ou infelizes, parece
inteiramente lógico culpar todas as coisas que
acontecem em nossas vidas:

Então, fazemos coisas para tentarmos nos sentir
melhor. Para alguns, isso significa ir às compras, para
outros significa consumir compulsivamente drogas,
álcool, cigarros, café, chocolate, e para outros mais,
significa comer compulsivamente ou usar outra
distração para a mente como jogos, redes sociais,
filmes e séries.

Mas a verdade é que nenhuma das coisas que
acontecem conosco externamente podem nos fazer
sentir alguma coisa, e sim o nosso pensamento sobre
elas é que nos faz sentir ansiedade, estresse,
infelicidade ou ainda alegria, amor e tranquilidade. 

Nós vivemos uma vida inteira acreditando que nós
funcionávamos de Fora para Dentro, mas é
importante que você saiba que não é bem assim.

Nossa experiência acontede de Dentro para Fora,
sempre!

Empregos estressantes,
engarrafamentos, contas a pagar,
atrasos, outras pessoas, o futuro e
o passado, a morte de um ente
querido, estar doente, ou ser
abandonado
E não é nenhuma surpresa que nos
encontremos pulando de um
sentimento para o outro com
aparentemente pouco ou nenhum
controle sobre nossas vidas.





O que você está sentindo a todo momento, inclusive
agora, depende única e exclusivamente do nosso
pensamento e nada mais: nem pessoas, nem coisas,
nem circunstâncias.

Todos nós vivemos no sentimento do nosso
pensamento, momento a momento. Se tivermos
pensamentos ansiosos, ficamos ansiosos. Se tivermos
pensamentos estressantes, nos sentiremos
estressados. 

É simples assim! 

Como nos sentimos nunca é por causa do que está
acontecendo conosco do lado de fora, apenas parece
que é.

Observe quando você assiste um filme ou uma
novela, tudo o que está acontecendo está sendo
encenado, não é real, mas mesmo assim, por conta do
seu envolvimento, por conta do que você está
pensando enquanto está assistindo, os seus
sentimentos correspondem com o que você está
pensando sobre a estória que está se desenrolando. 

Com a vida diária também é assim.





Você está constantemente pensando e criando
experiências, a vida é assim, você só pode
experimentar a vida desta forma.

Todos nós estamos pensando, criando e
experimentando nossas próprias versões únicas da
realidade, momento a momento. 

Como o conjunto de pensamentos de uma pessoa
não é igual ao de outra pessoa, cada um de nós,
então, está criando e experimentando a vida de
maneiras diferentes. 

Cada ser humano neste planeta está criando
momento a momento uma realidade experimentado,
a qual denomino de "Realidade Subjetiva!

Entender isso de verdade, é o que tem transformado
por completo milhões de relacionamentos no mundo,
trazendo harmonia, alegria e contentamento para as
relações antes destinadas ao conflito e rupturas.





Uma vez que você começa a entender que o
princípio do pensamento é o que governa a sua
experiência de vida, ou seja ela é completamente
criada pelo pensamento, você pode deixar de se
envolver tanto no drama em sua cabeça.
 
Você percebe que não está levando seus
pensamentos tão a sério, porque sabe que são
apenas pensamentos criando uma versão de um
número infinito de realidades subjetivas, fica mais
fácil não se apegar tanto a eles e, portanto, você dá
a chance para que venham outros pensamentos que
farão você sentir outros sentimentos.

Os pensamentos entram e saem de sua mente o
tempo todo. Quando você tenta consertar, mudar ou
se livrar daqueles de que não gosta, tudo o que está
fazendo é agitando a mente, e se mantendo ainda
mais no sentimento desagradável em um estado que
chamo de “turbulência” mental

Se você parar de dar tanta atenção aos seus
pensamentos, você descobrirá que sua mente tem
um sistema de autocorreção, que naturalmente
levará você a um estado de calma, clareza,
contentamento, alegria e paz. 

Este é o seu estado natural e inato: Bem-Estar! 





Quanto mais profundo for o seu entendimento desses
aspectos, mais você se descobrirá vivendo nesse
estado de bem-estar sem nem mesmo precisar tentar,
sem precisar praticar nada ou se esforçar.

Sua sabedoria inata e instintos naturais vêm à tona e
toda a sua perspectiva de vida começa a mudar.

Não acredite em mim...

Aprofunde-se e Experimente por você mesmo!



SIM, É POSSÍVEL E
ACESSÍVEL PARA TODOS!

DEPOIMENTOS
ALUNOS INSPIRE-SE



Se você quiser mais informações sobre como
tudo isso funciona na vida real, ficar por dentro

de como se aprofundar neste assunto e se
beneficiar cada vez mais, me siga nas redes

sociais (basta clicar nos ícones), ou procurar por
Flavio Endo.

Para entrar em um grupo exclusivo e ser um dos primeiros
a ser avisado da abertura de uma nova turma do INSPIRE-SE

acesse:
https://meugrupo.vip/c/8005

https://www.instagram.com/flavioendo/
https://www.facebook.com/flavioendo.livemind/
https://www.youtube.com/c/FlavioEndoCoach/videos
https://meugrupo.vip/c/8005

