Eu precisei ser forte e corajosa!!!
Quem me acompanha aqui desde o ano passado já me ouviu dizer e leu algum texto falando sobre a
doença autoimune que eu enfrento há quase dois anos, a artrite reumatoide.?
Uma avalanche de desafios diários, lutas e dores que pareciam nunca acabar. ?
A artrite estava me parando, acabando com meus sentimentos bons, por mais que eu lutasse para mantêlos!?
Algo que eu sempre repetia a mim mesma, era que eu deveria ter força e coragem para enfrentar toda
essa dor, mas percebi que por mais que me esforçasse eu não conseguia.?
Até entender que minha preocupação não deveria TER força e coragem, mas sim SER forte e corajosa.?
E qual a diferença? TER está ligado à conquistar, enquanto SER está ligado à agir como se já fosse
aquilo ali. ?
Uma diferença sutil, mas que mudou a minha visão e os meus futuros passos.?
A ideia principal é a evolução da consciência. E essa evolução está em ser e existir, e para existir, é
preciso que tenhamos consciência do que somos.?
Quando sabemos quem somos, nossos passos acompanham esse saber, mesmo nos dias mais difíceis.
?
Sem esse conhecimento sobre nós mesmos, existimos superficialmente, sobrevivemos, ou existimos
como aquilo que não somos.?
Para ter força e coragem e enfrentar as dores dessa vida, precisamos assumir a posição de fortes e

corajosos, ou seja, sermos fortes e corajosos, e enquanto isso, os passos são em direção ao que tanto
queremos ter!?
Faz sentido? Me conta o que você achou
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Dor Compartilhada é Dor Diminuída”, conte a sua história e entenda que ao escrever praticamos uma
autoterapia e sua história pode ajudar alguém a viver melhor com a doença!
É simples, preencha o formulário no link https://forms.gle/hZjevGSMNhbGMziL9
Doe a sua história!
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