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Reciclagem de Vida
*Fltwio Amaral (famaral@*Tnbox.com)

A reciclagem pessoal e 0 reprocessamento de
habito, a transformac;ao do temperamento, 0
aprimoramento de tarefas pessoais.
o virar do ana e ponto de referencia para certas
reciclagens culturais. Empresas fecham os
balanc;os, escolas reorganizam os turnos
letivos, familias reencontram-se e atualizam
se quanto ao ana recem-terminado. E data
relevante para analisar saldos, realizac;oes,
acertos alcanc;ados, dlvidas deixadas, e os
pr6ximos desafios a serem encarados.
Voce aproveita este turno do calendario, ou
alguma oportunidade peri6dica, para realizar 0
pr6prio balanc;o pessoal? Eis, por 'exemplo, 6
areas vita is para auto-investigac;ao, com
posslveis identificac;oes de falhas para
melhora e novos horizontes a serem buscados:
1. Reciclagem ambiental: a arrumac;ao; a
limpeza das gavetas; a substituic;ao dos
artefatos irritantes; a Iiberac;ao dos bagulhos; a
eliminac;ao dos entulhos; as reformas.
2. Reciclagem Intima: do ego hostil ao amisto
so; do ser infantilizado ao amadurecido; da
personalidade impulsiva a ponderada; do
temoeramento autoritario ao democratico.
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3. Reciclagem ffsica: reaprender a apreciar os
bons alimentos; desaprender a gostar do que
nao presta; trocar a TV pela caminhada ao ar
ivre; aplicar-se em "hobby" prazeroso.
4. Reciclagem das desafeiy6es: os perd6es;
as reconciliac;:oes; os pedidos de desculpa; 0
esquecimento das magoas; a lembrac;:a das
gratidoes.
5. Reciclagem profissional: as capacita<;Oes; as
qualificac;:6es; os empreendimentos; as novas
perspectivas; ~ projetos desenterrados.
6. Reciclagem cultural: 0 lazer cultural; 0 ato de ler
rnais e melhor; a amplia~o dos circulos sociais;
as participac;:6es em trabalhos comunitarios.
Dentre as atividades mais desgastantes, esta 0
sedentarismo. Os descansos mais agradaveis
vern ap6s 0 trabalho bem-feito. A preguic;:a
cansa. 0 born humor une 0 util ao agradavel.
Voce ambiciona ainda realizar mais alguma
obra ou boa-ac;:ao? Determine-se a realiza-Ia
em 2010. 6timoAno Novo!
"Flavio Amaral e
volunlario e professor de Conscienciologia
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