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Você tende a ter práticas
inovadoras no contexto da
economia criativa e isso pode lhe ajudar a
otimizar os recursos disponíveis.

Por Chris Delboni
FREEPIK

Pode haver expansão criativa e
transformadora do pensamento,
o que lhe tira do lugar comum. Muita calma
nessa hora!
Busque superar as dificuldades
com engenhosidade. Procure
flexibilizar o discurso e evitar
críticas excessivas com o entorno.

VOCÊ SABE
RECEBER
AMOR?
Amar de forma pura, sem interesse e sem cobrança, não é fácil. Mas
tenho notado cada vez mais a dificuldade que muitos têm em receber amor, seja através de uma palavra de carinho ou um simples gesto de solidariedade e amizade. Parece que ao aceitarmos uma atitude
de amor, estamos admitindo a nossa carência, ou para muitos, fraqueza. E se pedirmos carinho, um abraço, muito pior, pois estaremos admitindo não sermos autossuficientes e independentes, que é a luta atual
pela sobrevivência.
Mas a nossa verdadeira existência vai muito além da guerra pela sobrevivência. A vida só existe no amor. Por que então temos tanta dificuldade em compartilhar esse sentimento puro, de forma simples e genuína, sem medo?
Quantas vezes vemos uma pessoa em dificuldade, que foi ajudada
por outra com condições de fazê-lo, seja material ou emocionalmente,
se revoltar por ter precisado de ajuda? Ao invés de gratidão, brota um
sentimento interno de vergonha por ter exposto o que considera uma
fraqueza, seja em que âmbito for.
Conforme crescemos, vamos perdendo cada vez mais a capacidade
tão divina de aceitar o amor. O bebê não tem essa opção pois precisa de
ajuda e de amor para se alimentar, andar, se limpar e se trocar.
O que acontece ao longo dos anos que nos faz perder o dom de aceitar esse amor da vida e dos que nos rodeiam?
Os cachorros abanam o rabo quando estão felizes, e não têm vergonha de pularem e demonstrarem pura felicidade e amor quando chegamos em casa. Você faz o mesmo quando entra pela porta o marido, esposa, namorado, namorada?
Experimente na próxima vez “abanar o rabo” através de palavras
gentis que transbordam esse sentimento.
Lembro bem do carinho que minha mãe dedicava à sua mãe quando
minha avó sofreu um AVC aos 93 anos. Durante os três anos que passou
na cama, minha mãe se aproximava, a beijava, contratava manicure, cabeleireira, e dizia sempre que a amava, e sorria para ela. Gestos que parecem simples, mas são tão difíceis para tantos num momento de dor.
O amor salva é uma frase clichê, mas das mais verdadeiras. O sentimento de amor ao próximo transforma vidas, e aos mais próximos, enobrece os relacionamentos.
Tente passar um dia em plena consciência da importância do amor
na sua vida, demonstre e aceite.
Mudar hábitos leva tempo. Mas quanto mais rápido reaprendermos
a amar e aceitarmos o amor em nossas vidas, mais rápido percebemos a
grande perda de tempo e energia que é não amar.
Vamos amar mais e irradiar mais o amor este ano? Comece pela sua
família e amigos mais próximos.
Chris Delboni é jornalista, educadora e coach de vida e comunicação.
Escreve neste espaço quinzenalmente , às terças, sobre a plenitude de uma
vida realizada e feliz e os segredos do sucesso que você pode criar.

A articulação interpessoal
tende a se revelar aprazível,
agregando valor às suas vivências. Tente prezar
pela qualidade nos contatos.
Procure executar criativamente
as demandas de trabalho. O
trato humano tende a ficar sujeito a divergências
ideológicas.
O pensamento se expande
e pode deixá-lo aberto a
ideias transformadoras. Busque ter atenção às
demandas de rotina.
Ideias ousadas marcam
presença na vida privada,
dando toques diferenciados à
rotina e contribuindo com a gestão patrimonial.
A vivência social se revela
prazerosa e culturalmente
fértil. Divergências tendem a ganhar corpo na
ausência de diplomacia.
Abordagens diferenciadas
podem dar vers atilidade à
rotina e gerar bem-estar. Busque flexibilizar a
postura com o entorno.
Os prazeres podem
contribuir com a sinergia
nos grupos que integram o cotidiano e também
com a cumplicidade no círculo afetivo.

Sudoku

O cotidiano tende a dinamizar
e contribuir com a superação
criativa dos desafios. Contudo, é fundamental ter
planejamento estratégico.
Afloram ideias arrojadas
durante este momento
astrológico, o que pode favorecer intercâmbios
culturais e a imagem pública.
Leitor fala

Autotestes de covid

Adorei saber mais sobre os autotestes de covid. Espero que eles
possam ser liberados no Brasil em
breve. Seria muito útil já que estamos vivendo uma nova onda da
doença.
CLÁUDIA LIMA VIA @METROJORNAL

Soluções
Quer mais?

Não quer perder uma edição do
Metro Jornal? Em metronatela.com.br,
você pode assinar para receber nosso
conteúdo diariamente por e-mail. É de graça!
Para falar com a redação:

leitor@metrojornal.com.br
Participe também no Instagram, Facebook e Twitter:

@MetroJornal

