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*DEZESSETE COISAS QUE TODO ANSIOSO GOSTARIA
QUE VOCÊ SOUBESSE
- Quando o ansioso diz que ele não para de pensar em alguma coisa, acredite nele.
- Os ansiosos sempre têm alguma dor física.
- Além de lidar com esses desconfortos constantemente,
o ansioso ainda tem o medo disso virar algo pior, como
um ataque de pânico.
- “Você precisa encontrar alguma coisa que te faça relaxar” é uma das piores coisas que você pode falar para um
ansioso.
- “Precisamos conversar sobre algumas coisas importantes no fim do dia” é uma frase igualmente desesperadora.
- O cansaço é uma constante na vida do ansioso.
- O sono de um ansioso é praticamente um terremoto.
- Os ansiosos são absurdamente críticos com os outros,
porém são dez vezes mais críticos consigo mesmo.
- Ansiosos geralmente ficam ansiosos sobre sua ansiedade (o que é bem louco).
- Pode ser muito difícil para você ter de cobrar um ansioso, mas mil vezes mais difícil para ele receber a cobrança.
- Simplesmente não diga “você precisa aprender a viver
o momento”.
- Ansiosos se dividem em dois grandes grupos: os hiperativos e os muito atrapalhados.
- Parabenizar alguém por ser capaz de exercer várias tarefas não é, necessariamente, um elogio.
- “Você pode parar e prestar atenção por favor?” é igualmente desconfortável para um ansioso ouvir.
- Qualquer momento que exija decisão, mesmo que seja
sobre coisas pequenas, pode ser bastante doloroso.
- A melhor forma de ajudar um amigo ansioso é fazendo
sugestões discretas.
- Ansiedade não é frescura ou característica de uma geração hiperativa.
*Fonte: BuzzFeed.

TEM QUE APANHAR MESMO
enso que Nelson Rodrigues tinha razão quando afirmou
que toda mulher gosta de apanhar. Algumas são esbofeteadas, choram, gritam, reclamam, ligam para o papai e para
a mamãe, chamam a Polícia, mas depois de todo o escândalo
mantém o relacionamento com o “poderoso machão”.
Quem é agredida pelo namorado, noivo ou marido e,
mesmo assim, continua com ele não é digna nem de socos e
pontapés. Legítimas coitadas.
Em tempo: é ingênuo pensar que isso só acontece nas favelas. Tem muita ‘madame’ que apanha, esperneia, ameaça,
mas - passada a dor - corre para o fogão preparar a comida
preferida do maridão. Afinal, para a maioria delas, “aparência e dinheiro valem muito mais que dignidade”.
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A estonteante Caroline Stieven, em ensaio fotográfico

RETRÔ
- ‘Secret Messagens’ - Electric Light Orchestra
(ELO).
- ‘I Wont´t Let You Down’ - PHD.
- ‘Heart Of Glass’ - Blondie.
- ‘Abracadabra’ - Steve Miller Band.
- ‘Tragedy’ - Bee Gees.
- ‘Inna Time Like This’ - Third World.
- ‘Long Train Running’ - Traks.

É BOM SABER
-Paradigma: Pessoa certa e determinada, com a qual
o empregado busca equiparação. Pessoa com a qual se
quer se equiparar - em relação ao salário -.
-Paragonado: Pessoa que pede a equiparação.
E COMO PERGUNTOU O BETO GAGO...
Quantos anos de altura sua mãe se chama?

HÁ DEZ ANOS

E

mpresário da cidade reclama que na semana passada a
esposa dele ficou mais de uma hora - por dia - na fila de
uma agência bancária.
O comerciário diz que teve que trabalhar com o determinado Banco visto que a empresa que vende os produtos que
ele comercializa optou por aquela instituição financeira.
O empresário comenta que a indignação aumenta já que
quando sua mulher relatou a situação ao chefe dos caixas,
ele, ao invés de viabilizar uma solução, limitou-se a sugerir
que a empresa trocasse de agência.
Pelos cálculos do empresário, o tempo perdido pela sua esposa nas filas foi de aproximadamente cinco horas durante
toda a semana. “Levando em conta que o atendimento ao
público também é de cinco horas, dá para se afirmar que
em um dos cinco dias que foi à agência, ela passou o tempo
todo na fila”, compara.
*Coluna Roger Brunetto, 14 de outubro de 2005.

PONTO FINAL
Você quer que tudo seja exatamente como as histórias
que você lê, mas nunca escreve. Você tem que aprender
a viver. Aprender a dar e esperar a sua vez”.
Parte da letra de ‘Together’ - The Reconteurs.
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