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Isolamento
Social?!
E agora?

A situação atual de
pandemia por causa do
coronavírus pegou a todos
de surpresa.
De repente fomos
OBRIGADOS a cessar nossas
atividades e a adiar nossos
planos.

Sentimos na pele, mais do que nunca,
o resultado das nossas escolhas.
Casei? Fiquei solteiro? Tenho ou não
filhos? Moro sozinha? Moro com
minha família de origem?
É a hora de re-conhecer aqueles com
quem dividimos o próprio teto...

E as finanças?
Muitas dívidas acumulando e a
entrada de dinheiro não é mais a
mesma que antes.

Informações chegando a cada
segundo, por todos os canais de
comunicação e não sabemos nem o
que é verdade ou mentira.
A impressão que temos é que a
qualquer momento vamos explodir
igual uma panela de pressão, não é
mesmo?

Ei! Calma!
Elaborei esse material para
te ajudar a enfrentar essa
situação com mais
tranquilidade.

Evite o excesso de informações
A cada momento surge uma informação nova.
Autoridades de saúde e políticas fazem transmissões que, ao invés de acalmar a
população, acabam aumentando o caos.
Não devemos nos alienar às informações. Isso também não é saudável!
O que podemos e devemos fazer é filtrar o que vamos permitir que entre em nossas
casas através da internet, da televisão e jornais.
Escolha um momento do dia para se atualizar das notícias. Normalmente, os
telejornais noturnos costumam fazer um resumo de tudo o que ocorreu no dia.
Assistindo a um desses telejornais, ou estipulando um horário do dia para rolar o
feed de notícias do Instagram, já nos mantemos atualizados e não precisamos ficar
nos nutrindo de informações ruins a todo tempo.

BUSQUE FONTES CONFIÁVEIS
Não tenha preguiça de checar as fontes das informações
recebidas.
Antes de acreditar e, principalmente, repostar uma notícia, se
certifique da veracidade dessas informações.

CUIDE DE SUA SAÚDE FÍSICA
Academia fechada é uma desculpa fabulosa pra quem não curte muito fazer exercícios
físicos, não é mesmo?
Mas a verdade precisa ser dita: gostando ou não de praticar atividade física, a sensação
de bem estar que sentimos após a realização dela é real.
Isso acontece porque durante a atividade física, o nosso cérebro libera uma substância
chamada Endorfina, que é a responsável pela sensação de bem estar!
Por isso, não hesite em buscar na internet vídeos de exercícios físicos e suar um
pouquinho. Se na sua cidade os parques estiverem liberados, é uma boa opção também.
Mas lembre-se, use sempre máscara e mantenha o distanciamento social!

CUIDADOS COM ALIMENTAÇÃO
O ideal é fazemos escolhas racionais na hora de
escolher o que comer.
Alimentos leves e de preferência naturais, evitando
industrializados, devem ser nossa prioridade.
Uma dica simples na hora de escolher um alimento é se
questionar: "Isso é comida de verdade?" Se a resposta
for SIM, você está fazendo uma boa escolha.
Além de ajudar a manter a boa forma, uma
alimentação rica em nutrientes também ajuda a
aumentar a nossa imunidade.

CUIDE DE SUA SAÚDE MENTAL
Tão importante quanto nossa saúde física é a saúde
mental.
Tire um tempo para relaxar, "esvaziar a cabeça"...
Se tiver interesse busque com profissionais dicas de
exercícios de "Atenção Plena", Meditação e Técnicas de
Respiração que podem ajudar nesse momento.
É importante manter a boa qualidade da nossa saúde
mental para superarmos essa fase.

APROVEITE O TEMPO DISPONÍVEL
Não é de hoje que reclamamos da falta de tempo.
Que tal aproveitar esse tempo extra que estamos tendo
para tirar aquele projeto da gaveta?
Ou passe para o papel aquele projeto que até então só
existe na sua cabeça. Esse é o primeiro passo para
começar a construí-lo.
Também é hora de colocar a leitura e as séries em dia!!

USE A TECNOLOGIA A SEU FAVOR
Isolamento Social não significa se afastar
completamente de quem amamos.
Talvez não seja possível apreciar a presença física de
alguns familiares ou amigos.
A tecnologia está aí para nos ajudar com isso.
Use e abuse das chamadas de vídeo e das mensagens
para se manter próximo daqueles que ama até
finalmente poder trocar um abraço caloroso.

CONTROLE A RAIVA
Conviver 24 horas por dia com outra pessoa pode
não ser uma tarefa muito fácil, sejam essas pessoas
os seus familiares, seu companheiro ou filhos.
Momentos de raiva podem ser comuns nesses dias.
Mas pense que a raiva provavelmente não é da
pessoa, e sim do conjunto de situações vividas.
Algumas vezes o problema é com a gente mesmo e
estamos procurando um alguém para descontar
nossa frustração.
Sempre que ocorrer momentos de raiva, pense:
"Esse problema é meu ou do outro?"...
A partir disso, tenha atitudes conscientes e não no
calor da emoção.

CUIDE DE QUEM VOCÊ AMA
O momento é de cuidados.
Cuidados com a gente mesmo e com
quem amamos.
Aproveite o tempo disponível junto às
pessoas que você ama. Muitas vezes não
temos tempo nem de dividir nosso dia a
dia com pessoas que moram na mesma
casa que nós.
Esse é o momento!
Tire proveito dessa situação e veja o lado
bom de tudo isso.

"Tudo passa, tudo é recomeço. O fim de todas as
coisas está sempre a um passo de acontecer e o que
realmente importa é a lição que você terá de tudo
isso."
Autor Desconhecido.

