Episódio 79

Inspiração para momentos difíceis
Esse é o segundo episódio de uma série de episódios curtos com dicas
práticas para você. Neste episódio eu compartilho algumas dicas de
filmes e documentários que me inspiram.

Dicas de filmes e documentários
Hoje quero conversar com você sobre momentos em que estamos
desanimados e precisamos de inspiração. Para ser bem sincera,
isso acontece muito comigo e embora eu nunca tenha apresentado
uma tendência depressiva em si, por me esforçar demais em muita
coisa, são constantes os momentos em que “acaba minha bateria”,
o que faz com que eu chegue a imponto que aparente um estado
depressivo porém dia, por exemplo, mas não é porque passa no
dia seguinte. Só que de toda forma, entendi muito rápido que
precisava cuidar desses momentos e quando chegava nesse
ponto, eu só precisava me desconectar. Percebi também que
precisava de inspiração para continuar depois, entende?
Por exemplo, lembro vividamente que em 2015, participei de um
programa na TV Novo Tempo que era uma maratona de estudos da
Bíblia com comentários e foi muito cansativo. Eu estava numa
pousada porque era em São Paulo e quando chegou no último dia,
eu tinha a noite livre e simplesmente sentei na cama, pedi uma
pizza e assisti um filme que amo chamado “Como estrelas na
Terra” que é extremamente inspirador. E aquilo foi suficiente para
me animas e encher de inspiração.
Outro filme que assisto com muita frequência se chama “Invictus”,
que é sobre uma parte da vida de Nelson Mandela e toda vez que
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termina, no dia seguinte estou pronta para conquistar o mundo de
novo e me sinto inspirada por vários meses. Outra dica na área da
educação é o filme “Escritores da liberdade”, inspirado numa
história real de uma professora que tenta transformar a sociedade
por meio da educação.
Os últimos que queria indicar são documentários, não sei quão fácil
será o acesso, mas o primeiro é sobre a vida da Malala. Quem me
conhece sabe que amo de paixão porque me identifiquei tanto com
o livro dela que criou essa sintonia e essa produção é incrível!
O segundo documentário foi o Lukas que me apresentou quando
nos conhecemos e se chama “El sistema”, produzido por alemães,
mas é uma iniciativa de ensinar música para crianças em contextos
mais desfavorecidos na Venezuela. É fascinante, altamente
inspirador e depois que assisto quero prover oportunidade de
educação formal ou informal para todas as crianças do universo.
Eu quis compartilhar isso com vocês porque independente da sua
área de atuação, acho importante se inspirar com a vida de
pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundo. Seja em
esfera mais ampla ou na comunidade local.
Espero que sejam dicas úteis para você e até a próxima semana!
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