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+CONEXÃO -PERFEIÇÃO

de "eu"
Esse é o movimento que deve ser realizado para
que
consigamos
estabelecer
conexões
verdadeiras com outras pessoas.
O processo de autoconhecimento é uma
importante ferramenta para isso. Ele nos
ajuda a não terceirizar nossos sentimentos, nos
ajudando a compreender que tudo começa em
nós mesmos.

PARA
"NÓS"

sentimento
necessidade
ação
Essa é a trilha de tomada de
consciência
sobre
nossas
necessidades para que sejamos
realmente capazes de agir com
clareza
e
coerência.
A
autoempatia
aqui
é
fundamental.

Pratique o seguinte exercício:
Escreva aquilo
que te incomoda

Pare. Respire fundo.
Conte até 10. Respire
fundo mais uma vez

Agora observe e identifique o que
você sentiu em relação ao que te
incomoda. Por exemplo:
Assustado
Apreensivo
Amedrontado
Preocupado
Triste
Irritado
Incomodado
Frustrado
Impaciente
Descontente
Indignado
Ressentido

Desgostoso
Hostil
Perplexo
Perdido
Confuso
Indiferente
Desinteressado
Distante
Inquieto
Chocado
Perturbado
Desconfortável

+conexão
Quando estamos
conectados
com
exercitar atitudes

verdadeiramente
nós
mesmos,
empáticas em

relação ao próximo se torna algo
menos desafiador.
Lembre-se: todo esse processo é
constante. E nesse caso, a empatia
também é fundamental.
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Avalie se suas atitudes em relação às outras pessoas são empáticas:

1

Você compreende que cada
pessoa é única e é capaz de
respeitar as diferenças?

Algo que ajuda nisso é manter-se
curioso e aberto a lidar com o
diferente, ampliando a percepção
de mundo e aumentando os
níveis de ajuda mútua.

2

Você se propõe a realmente ouvir e
observar o outro, deixando de lado
uma posição egocêntrica?

Sim, isso pode ser um desafio - mas
ninguém falou que seria um processo
simples.
Atitudes
empáticas
são
necessárias e significam sair da zona de
conforto. O real desenvolvimento dessa
competência depende da realização de
coisas fora do habitual.
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3

Você compreende que o
mundo vai além daquilo
que você julga como
correto?

Ouvir aberta e atentamente o que
tem a dizer outras pessoas pode
ajudar nesse ponto. Deixe os
sapatos que te cabem para
caminhar com os sapatos dos
outros. Assim, você entenderá
melhor o que incomoda.

4

Atente-se aos seus
sobre o mundo.

julgamentos

Sabe aquela máxima de que a mudança
que deseja no mundo começa por você?
Clichê, mas real. De maneira alguma isso
significa concordar com tudo, deixar de
ter suas próprias opiniões, mas outros
pontos de vista existem e é importante
considerá-los. A pluralidade é capaz de
fazer com que os resultados de tarefas e
atividades do cotidiano sejam bem mais
positivos.

- PERFEIÇÃO
Vale o reforço: praticar a empatia é algo
complexo, mas absolutamente necessário.
Esse
comportamento
deve
ser
constantemente desenvolvido e aprimorado,
pois é o que nos ajuda a estabelecer relações
bem mais saudáveis e sustentáveis.
Somos seres de emoções e nossos
sentimentos são muito importantes, mas é
preciso compreendê-los para que realmente
façam sentido.

- PERFEIÇÃO
Os erros fazem parte dessa jornada.
Deles, precisamos tirar as boas lições.
O primeiro passo importante é
parar de se comparar com outras
pessoas.
Cada um tem o seu próprio tempo e
processo. Valorize seu percurso e os
desafios vencidos e adote uma
perspectiva mais positiva.

- PERFEIÇÃO
Tem dificuldade para fazer isso?
Liste num papel suas realizações,
inclusive
as
que
considera
irrelevantes. Escreva um pouco
sobre elas, descreva o que precisou
enfrentar para alcançá-las. Tenha
sempre essa lista por perto e
atualize quando for necessário.
Isso te ajudará a manter o foco em
suas próprias realizações, deixando
a comparação de lado.

- PERFEIÇÃO
De nada adianta querer medir a si mesmo com a régua de outra pessoa. Seja
sincero(a), use e abuse da autoempatia e aja de maneira coerente com aquilo
que realmente precisa naquele determinado momento.
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