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Palestra
Por que queremos ser tão perfeitos?
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kintsukuroi

Viver com ousadia 
e apreciar a beleza 

das falhas.
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Vídeo
A coragem de ser imperfeito – Brené Brown

https://youtu.be/4kciJw5DYTc

 

Por que queremos ser tão perfeitos?
Para não sermos surpreendidos pela dor, temos medo do desconforto.

Necessidade de pertencimento e de reconhecimento.

Medo de não sermos merecedores de conexão.

Medo de não sermos aceitos.

Medo de perdermos o vínculo.
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Vergonha e culpa
Caminham juntas, corroem nossa coragem, promovem isolamento
e liberam cortisol.

Vergonha Culpa
Eu sou ruim.

Ligada a vício, depressão, violência,
agressão, bullying, suicídio, distúrbios
alimentares.

Todos nós sentimos.

Quanto menos falamos dela, mais
controle ela terá sobre nós.

Encobrir a vergonha machuca tanto
quanto expô-la.

Fiz algo ruim.

Ligada a comportamento.

É desconfortável, mas adaptável,
ligada ao autojulgamento.

Se a culpa estiver no volante, a
vergonha estará no banco do carona.

 

Vulnerabilidade
Diferente de fraqueza e de fragilidade.
É incerteza, risco e exposição emocional.
É a última coisa que quero sentir em mim e a primeira que quero ver
no outro.
É estar consciente – autoconhecimento e autoaceitação.
Significa que estou vivo.
É humanidade compartilhada.
É o caminho para ter mais clareza dos nossos objetivos.
É o catalizador da coragem, a coragem de SER IMPERFEITO.
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Agir com o 
coração

Coragem

 

“Somente quando 
temos coragem 
suficiente para 
explorar nossa 

escuridão, 
descobriremos o 
poder infinito da 

nossa própria luz.”
Brené Brown 
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Tirar a máscara
Deixar de lado quem gostaria 
de ser e acolher quem 
realmente sou.
Desenvolver a capacidade de 
me mostrar sem máscara.
Permitir-me ser real, 
transparente, verdadeiro.
Ser autêntico e real e me 
deixar ser visto.
Aceitar conviver com minhas 
sombras.
Só posso ser curado daquilo 
que me deixo perceber. 

 

kintsukuroi
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Você merece amor e pertencimento!

Abra mão do controle e da previsibilidade 
para se conectar com a sua vulnerabilidade.
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“Eu vejo você” 
Não é apenas “eu estou só vendo você”.
É muito mais do que isso, estou dizendo
que estou deixando de lado o meu
julgamento, os meus preconceitos para
enxergar você de verdade, inteiramente,
como você realmente é e aceito você
exatamente do jeito que é.
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http://egov.df.gov.br

 

 


