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Pergunta: Quando uma pessoa quer manipular, o que é melhor? Mostrar para a pessoa o nosso ponto de
vista ou ficar calado?
Resposta: Até que ponto você quer investir nessa pessoa. Se você quiser amar realmente, não se
desarmonize com ela, mostre dia a dia, que aquele tipo de procedimento é errado. Vai fazer mal não só a
você, mas a ela também.
Você deve amar de tal forma que envolva ela e ela comece a largar essas armas que são desnecessárias pra
quem ama. O medo leva a insegurança. A insegurança, ela desencadeia sentimentos, ações, que
desencadeia também na manipulação do outro, na manipulação de situações e sentimentos.
Você não deve trabalhar a manipulação, você deve sim trabalhar a origem disso que é o medo e você tem
que descobrir que medo é esse. O medo de perder, o medo da traição, o medo de reviver uma situação que
já magoou e a depender dessas três que você sofre como referencial você vai ver de uma forma diferente.
Se for o medo da traição, você tem que provar, e é muito duro provar isso, não com ações, mas com
sentimentos e o único sentimento que você pode provar é amando incondicionalmente e mostrando e
materializando este amor.
Se for por reviver um sentimento que anteriormente viveu com outra pessoa, você tem que amar ela e
mostrar que o seu amor é verdadeiro, porque quem ama de verdade, não trai. E você tem que mostrar que
você é você e a outra pessoa é a outra pessoa. Mostrar como? Amando e materializando este amor em
ações.
Mas se você não quer investir tudo isso, que é um investimento a longo prazo e a dozes regulares, ai é
melhor que você siga o seu caminho e deixe que ela siga o dele, pra que em vez de você alimentar o amor
alimente outro sentimento pequeno e vil.

