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Aceitação




Aceitação normalmente se refere a casos onde a
pessoa experimenta situações ou condições de vida
(normalmente negativas ou difíceis) sem
necessariamente tentar mudá-las, protestar sobre elas
ou tentar fugir das mesmas.
Correntes religiosas e tratamentos psicológicos
normalmente sugerem o caminho da aceitação
quando a situação é, igualmente desagradável e não
se pode mudá-la, ou quando ainda que possível, uma
mudança poderia ser adquirida mas somente com
grande risco.

Aceitação






Noções de aceitação são sugeridas em
diferentes credos e em praticas de meditação.
Por exemplo, a primeira nobre verdade do
Budismo diz, ”A vida é sofrimento", convida
as pessoas a aceitarem que o sofrimento é
parte natural da vida.
O termo "Kabbalah" literalmente significa
aceitação.
Aceitação é o quinto estágio do modelo de
Elizabeth Kübler-Ross (comumente conhecido
como “Os Estágios da Morte").

Muitos acreditam que aceitação significa
desistir ou ser passivo.
Aceitação é liberar-se de uma
idéia fixa.
O Judô ensina que quando alguém
joga o corpo em nós, que ao invés de
resistir ou tentar fugir, o melhor é nos
jogarmos na mesma direção do
oponente. Aproveitando assim que o
oponente não tenha força sobre nós.

Aceitação, da mesma forma, implica seguir com o fluxo usando a
energia presente na situação, independente do quanto adversa ela
possa nos parecer, como sendo uma companheira no nosso
processo de cura.

Quando passamos por dificuldades, podemos reagir como o carvalho, lutando,
reclamando e pedindo a Deus para tirar o obstáculo de nossa vida, ou poderemos nos
acomodar a ele curvando e balançando como os juncos, deixando que Deus nos
carregue através do vento, inteiros, e seguramente mais fortes do que antes.

O Carvalho e os Juncos
Uma árvore de carvalho muito grande foi arrancado
pelo vento e jogada em um córrego. Ele caiu entre
alguns juncos, e perguntou a eles: “ Fico curioso em
saber como vocês, que são tão leves e fracos, não são
totalmente esmagados por estes fortes ventos." Eles
responderam:
"Você luta com o vento e, consequentemente, você é
destruído, enquanto que nós, ao contrário de lutarmos
contra ele, nos dobramos ao sinal do mínimo sopro de
ar e, portanto, permanecemos intactos, e escapamos. ”

“Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados.”
Jesus aponta a compensação que hão
de ter os que sofrem e a resignação que
leva o padecente a bendizer do
sofrimento, como prelúdio da cura.
Deveis considerar-vos felizes por
sofrerdes, visto que as dores deste
mundo são o pagamento da dívida que
as vossas passadas faltas vos fizeram
contrair; suportadas pacientemente na
Terra, essas dores vos poupam séculos
de sofrimentos na vida futura. Deveis,
pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a
vossa dívida, permitindo que a saldeis
agora, o que vos garantirá a
tranquilidade no porvir.
(ESE – Cap. 5, Item 12)
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Aceitação na Adversidade
Mundo de Regeneração




Tudo evolui e progride. O
mundo, e mesmo a natureza
estão progredindo. O
sofrimento um dia, não mais
estará presente em nosso
planeta.
A Terra está passando por um
período de transformação, de
mundo de provas e expiações
à mundo de regeneração,
aonde o bem irá prevalecer.

O Progresso da Terra

Aceitação na Adversidade
O sofrimento ainda é parte de nosso mundo. Em
todas as condições, em todos os tempos, em
todos os continentes, os seres humanos passam
por vicissitudes. Tanto o rico quanto o pobre
sofrem no corpo e em espírito.

Aceitação na Adversidade






Aqueles que aspiram uma vida pura e um mundo
melhor percebem através da intuição que este mundo
não é o fim de tudo.
Eles sabem para onde irão; eles compreendem a razão
de suas aflições e a causa de seus sofrimentos. Além
das sombras e tristezas da Terra, eles percebem o
alvorecer de uma nova vida.
Para que possamos pesar as bênçãos e sofrimentos
desta vida, para que possamos distinguir o que é
verdadeiramente felicidade e infelicidade, precisamos
nos elevar acima do estreito círculo de experiências
terrestres.

Aceitação na Adversidade
Quando o mundo de Jó parecia
estar desmoronando, seus amigos
pensaram que ele devia ter feito
algo errado.

Então sua mulher lhe disse: Ainda
reténs a tua sinceridade? Amaldiçoa
a Deus, e morre.
Porém ele lhe disse: Como fala
qualquer doida, falas tu;
receberemos o bem de Deus, e não
receberíamos o mal? Em tudo isto
não pecou Jó com os seus lábios.
(Jó 2:9-10)

Criatividade na Adversidade
Homero escreveu, “A adversidade tem o poder de
despertar talentos que outrossim ficariam
dormentes.” Problemas expandem a sua
criatividade.
Há uma estória que narra as dificuldades por que passava
um criador de galinhas. Sua fazenda estava sempre sujeita a
enchentes que matavam suas galinhas. Desesperado ele disse
a sua mulher, “Chega, eu não aguento mais; Não tenho
recursos para comprar outras terras e não consigo vender
estas. O que farei?” Calmamente ela lhe respondeu, “Compre
patos!”

As adversidades que enfrentamos não são só resultado de
nossos erros passados; elas também representam desafios
que podem nos ajudar a evoluir. As dificuldades que
superamos estimulam e desenvolvem nossa inteligência.

Adversidade trabalhando a seu favor
O indivíduo incauto luta contra
as leis imutáveis da natureza,
mas o indivíduo judicioso
encontra em suas tribulações
um meio de se auto-aprimorar
e de fortalecer as suas
faculdades. Ele aceita as
tribulações da vida, e se
levanta superior a elas,
transformando-as em pedras
angulares que o levarão a
virtude.

Abrace a Adversidade
Ferdinand Marie de Lesseps


Em 1832, o engenheiro Francês
Ferdinand Marie de Lesseps
estava viajando no Mar
Mediterrâneo. Um dos
passageiros de seu navio
apresentou uma doença
contagiosa e o navio teve que
ficar em quarentena. Lesseps
ficou extremamente frustrado.
Para ajudar a passar o tempo,
ele começou a ler as memórias
de Jacques-Marie Le Père,
que considerou a
possibilidades de construir um
canal que ligasse o Mar
Mediterrâneo ao Mar
Vermelho.

Canal de Suez


Em 1869 o Canal de Suez foi
completado. Ele foi
construído segundo as
instruções e desenhos de
Lesseps. Foi durante aquela
quarentena, trinta e sete
anos atrás que o plano de
construir o Canal germinou e
foi concebido por Ferdinand
Marie de Lesseps. E o mundo
inteiro se beneficia disto.

Treze Virtudes: Tranquilidade
Benjamin Franklyn

Tranquilidade


O sábio conselho de Benjamin
Franklin, como um meio de
realizarmos nossa
transformação interior, pode
ser um precioso instrumento
para nos ajudar em relação
as adversidades da vida.
Não devemos ser
perturbados por bobagens,
ou em situações (acidentes)
comuns ou inevitáveis;

1. Existência Normal
A pessoa é capaz de ter
um raciocínio válido e
objetivo, livre de dúvida
e emoções indevidas.
7. Aceitação – Bem,
poderia ser pior. Eu tenho
que aprender com isto. E
hmmm, isto está começando
a parecer uma benção
disfarçada. Estou feliz que
tenha acontecido.

2. Recebe uma má
notícia
Uau, esta notícia é ruim.

3. Negação
Isto não pode ser
verdade. Isto não está
acontecendo comigo.

6. Barganha - Eu deveria
aceitar que as coisas não irão
mudar. Assim, eu posso seguir
adiante. Se eu parar de me sentir
miserável eu poderei voltar a
pensar com clareza, e quem sabe
até achar uma solução.

Confusão, começo da
barganha, raiva e
negação continua
Porque isto aconteceu
comigo? Eu não fiz nada
para merecer isto. O que
farei?

5. Depressão
Ai não, é
verdade. Não
tem nada que eu
possa fazer. Não
tem jeito.

4. Raiva
É brincadeira!
Isto é loucura! Eu
não suporto
notícias como
esta.

Agressão
Vou bater em quem falar
isto de novo. Vou processar
meu médico pois ele não
está me cuidando bem. (e
várias outras formas de
ataques.)

Aceitação na Adversidade






Muitas vezes ficamos inquietos com o que
irá acontecer conosco, e, frequentemente
nos sentimos impotentes e inseguros
quando pensamos sobre eventos futuros
que irão ocorrer conosco.
O fato é que nós somos sempre os
artesões de nosso destino, e tudo o que
plantarmos hoje colheremos no futuro.
Somos capazes de entender que tudo que
ocorre conosco segue uma determinação
que assumimos antes da presente
encarnação.

Coragem diante da Adversidade
“É importante aceitarmos
aquilo que se apresenta
diante de nós. E a única
coisa que importa é
aceitar a adversidade com
coragem e da melhor
forma que pudermos.”
Eleanor Roosevelt

Auto-Aceitação








Auto-aceitação é amar, aceitar e ser
feliz com o que você é AGORA.
É um acordo com você mesmo de
aceitar, apreciar, validar quem você é,
e o que você possui neste momento.
Auto-aceitação abre para você um
novo leque de possibilidades que não
existia antes pelo fato de você estar
sempre lutando contra a realidade.
Algumas pessoas acreditam que pelo
fato de se estar contente com si mesmo
não é necessário mudar nada. Isto não
é verdade, não é necessário se sentir
infeliz consigo mesmo para perceber e
ativamente tentar mudar as coisas que
você não gosta.

Auto-Aceitação
Permitir-se ser amado (amando a
você mesmo), é a parte mais
importante do processo de
aceitação, fazendo com que isto
seja um instrumento de cura
extremamente poderoso. O amor é
a energia base de todas as coisas
da vida. O amor cura.

Auto-Aceitação
Lembre-se que as mais poderosas e maravilhosas
ferramentas de cura são aquelas que se manifestam em
torno de nós em nosso dia a dia. Isto acontece porque
funciona mesmo! Muitas vezes nós subestimamos o seu
valor pelo fato de não chamar muito a atenção ou por
não ser compreendida. A cura interior não tem que vir de
forma desgastante.

Prece da Serenidade


“Pai, nos dê coragem para mudar
aquilo que pudermos, serenidade
para aceitarmos aquilo que não
podemos mudar, e sabedoria
para saber a diferença."

Karl Paul Reinhold Niebuhr
American Theologian
21 Junho, 1892 – 1 Junho , 1971)

