ACEITAÇÃO, O SEGREDO DE UMA VIDA MAIS ALEGRE E SAUDÁVEL
Cap. 38, In: Jesus, a inspiração da relações luminosas, esp. Ermance Dufaux.
Tema 24

A implicância, o desrespeito, a indiferença, a critica, o deboche e as atitudes afins em relação ao jeito de ser do outro podem perturbar e prejudicar você.
Quando você não consegue lidar bem com a diferença inerente ao outro, puxa e carrega uma parte enorme desse conflito para dentro de você em forma de energias. Isso não quer dizer que você tenha que concordar ou gostar do que ele faz ou do seu jeito de ser. Apenas aceitar.
Aceitação é uma atitude interior de respeito ao outro. É não criar uma resistência emocional, porque é nessa resistência que se encontra o ponto de conexão entre a sua atitude e o sombrio do outro. É você quem mais colhe os benefícios dessa atitude de aceitar. Sua vida fica mais suave, sua saúde energética mais preservada e sua conexão com a força de Deus muito mais ampliada.
Uma das grandes vantagens de alimentar o respeito pelas pessoas, em geral, é ter um coração livre para sentir algo luminoso e libertador em relação a elas, e não algo que prende e sobrecarrega.
No entanto, para quem não tem esse respeito no coração, as diferenças serão vistas e sentidas como algo a ser anulado no outro. Isso gera desgaste, dissabor e mal-estar. É carregar o pó energético do que pertence ao outro. Estudemos as orientações de Jesus: “ E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés”. Se ninguém escutá-lo, acolhê-lo, respeitá-lo ou recebê-lo como bem, não resista, aceite.
A aceitação é como sacudir o excesso, o que não lhe pertence, aquilo que você não precisa e nem deveria carregar. O que não parte de você não acrescenta nada nem lhe faz bem. Sacuda esse pó das tormentas alheias e compreenda a diversidade e o quanto cada criatura tem um caminho próprio, assim como você tem o seu.

Frase terapêutica: Falar que respeita as diferenças é uma coisa, Sentir respeito pelos diferentes e suas diferenças, é outra!

