Bom dia Alexandra.
Na minha opinião o mais importante é: não tenha expectativas com relação ao que elas
terão curiosidade. Todos esses temas e lugares podem ser interessantes pra você, mas
não necessariamente para elas. Para isso é importante que você também não tenha
expectativas e que viva cada experiência de forma presente.
Por exemplo, quando você diz que o ciclo lunar também é uma forma de dizer para as
pessoas que você não ficará encostada, me da a sensação que você já está tentando
solucionar uma questão que ainda nem aconteceu, portanto não existe agora. Isso é
ficar com expectativas e não estar presente. Pode ser que você chegue em um lugar e
queira sair uma semana depois, pode ser que queira morar lá para sempre. O medo de
acharem que você vai encostar é seu. Mas se você continuar vibrando esse medo, ele vai
se materializar em algum lugar. Então recomendo limpar esse medo já. Eu faço isso
afirmando que esse medo está em mim.
Você escreveu duas vezes que está sem renda e que tem urgência para resolver sua
questão de moradia e alimentação. Isso é o que te levou a fazer esse projeto? Se você
não tivesse escrito isso aqui eu nunca imaginaria essa situação lendo o projeto. Cuide
para que não haja desconexão entre suas várias formas de vibrar: fala, apresentação
em pdf, troca de mensagens pelo messenger, email, etc
Com relação a voltar para escola, faculdade, isso também mostra que você está no
futuro e aí fica tentando buscar garantias. Não há garantias. E quando estamos no
presente, agindo pela necessidade de ação no momento, simplesmente porque é a
única coisa a se fazer agora, não há espaço para elocubrações sobre o futuro. Por outro
lado, se nossa ação está baseada em idealizações, racionalizações, com resultados a
serem conquistados, aí não estamos na potência e as dúvidas, comparações,
julgamentos e receios surgirão. Nessa hora é importante notarmos e afirmarmos cada
um deles para que se dissolvam e para que voltemos ao presente. Se não fizermos isso,
nosso habito nos levará a buscar soluções para o que nem aconteceu, pois fomos
educados a buscar segurança.
Acho maravilhoso nos conectarmos aos ciclos naturais. Estarmos conectados ao
maravilhoso ciclo lunar não significa que precisamos mudar de lugar a cada ciclo.
Boa experiência pra vocês!! Acho muito rico escrever sobre a experiência, pois te dá
material para reflexão e se você compartilhar através de um Blog pode enriquecer a
vida de muitas pessoas e criar conexões novas nessa grande rede. Estou vibrando aqui
por vocês.
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