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O que é ser vulnerável ?

É definida como aquilo que experimentamos em momentos

de incerteza, risco e exposição. Ela nos deixa ansiosos e

com medo. O problema, é quando evitamos situações e

relações porque provocarão esse sentimento. O

interessante é que o senso profundo de merecimento vem

juntamente com o senso de coragem. E coragem vem, no

original, da palavra 'cor', que quer dizer coração.



A definição de vulnerabilidade se 

baseia nos seguintes ideais 

fundamentais:



1. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis 

de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar 

vínculos com os outros – isso é o que dá sentido e 

significado à nossa vida. A ausência de amor, de 

aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento.



2. Dois grupos de pessoas quebradas. Aqueles que têm um 

senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam 

para conquistar isso – apenas uma variável os separaria. 

Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente 

acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores 

ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram 

por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas

essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornaram 

capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de 

aceitação e até mesmo de alegria.



3.A preocupação principal de 

indivíduos plenos é viver uma vida 

orientada pela coragem, pela 

compaixão e pelo vínculo humano.



4. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um

catalisador de coragem, compaixão e vínculos.

Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único

traço claramente compartilhado por todas as mulheres e

homens que eu descreveria como plenos.

Eles atribuem todas as suas conquistas – desde seu sucesso

profissional até o casamento e os momentos felizes como

pais – à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis.



Vida abundante, que indicam o que uma pessoa plena

se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar.

Uma pessoa plena:

1. Cultiva a autenticidade; se liberta do que os outros pensam.

2. Cultiva a auto compaixão; se liberta do perfeccionismo.

3. Cultiva um espírito flexível; se liberta da monotonia e da impotência.



4. Cultiva gratidão e alegria; se liberta do

sentimento de escassez e do medo do

desconhecido.

5. Cultiva intuição e fé; se liberta da necessidade

de certezas.

6. Cultiva a criatividade; se liberta da comparação.



• 7. Cultiva o lazer e o descanso; se liberta da exaustão como

símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima.

• 8. Cultiva a calma e a tranquilidade; se liberta da ansiedade

como estilo de vida.

• 9. Cultiva tarefas relevantes; se liberta de dúvidas e suposições.

• 10. Cultiva risadas, música e dança; se liberta da indiferença e

de “estar sempre no controle”



Desafios: 

1)  Buscar um personagem bíblico que seja vulnerável e crie 

um ambiente vulnerável. 

2) Peça ao Espirito Santo trazer a memória uma historia que 

Ele precise que você conte pra ele.  Conte os detalhes para 

Ele. Seria uma história que você contaria para alguém? 

3) Volte nos 10 pontos de uma vida abundante.  Veja os 

pontos que você precisa melhor. 

Expresse o ponto 2 artisticamente. 


