Parar o tempo não: acompanhálo atentos
Aos 64 anos, minha convicção, aliada a uma boa disciplina
rendeu frutos e é disso que vamos falar: de como a sua rotina
diária, devidamente ajustada, sem grandes gastos ou
acrobacias, pode sim, transformar seu visual – e, mais que
isso, o seu estado de espírito!

Acredite na ciência – e em toda a pesquisa envolvida em
qualquer produto. Entenda que, por trás da embalagem em
publicidade existe um propósito – que deveria funcionar. Mas
cabe ao consumidor, e apenas a ele, pesquisar, experimentar e
aprovar. Se você não fizer isso direito, com método, não
adianta. De modo que, o primeiro passo para o sucesso de
qualquer tratamento/rotina é esquecer a frase-muleta “Não
tenho tempo”. Arrume.

Ok, vamos a dicas práticas – e verdadeiras, testadas com
sucesso: há uma grande variedade de produtos, alguns
específicos para peles masculinas e outros para as femininas.
Há uma diferença entre elas e é preciso respeitar.

Novos produtos – pesquise e ajuste. Nossa pele muda com o
tempo. Não adianta “usar há 30 anos”. Pesquise, peça amostras,
experimente (por pelo menos 1 semana), crie o hábito de
prestar atenção as mudanças e acolhê-las em vez de entrar em
negação ou agredi-las com cirurgias invasivas. Ainda, o fato
de tratar, passar o creme ou óleo, massagear etc, em si, já é
benéfico de fato e terapêutico espiritualmente.

Entenda as funções – antigamente havia um creme da noite outro
para o dia. Hoje temos, cremes, séruns (potencializadores dos
cremes), limpadores bifásicos, loções, protetores. E cada um
colabora e muito para a saúde da sua pele. Não adianta usar um
e não o outro: eles se complementam, portanto, use e invista:
custam o equivalente a uma refeição em restaurante, mas duram
em média 2 meses.

Lábios – assim como a pele do corpo, também mudam e ressecam.
Aprenda usar o hidratante certo e andar com ele nos bolsos,
pois, com o tempo o volume da boca tende a diminui e endurece
a expressão. Mulheres: esqueçam batons “matte” que pioram e
os gloss que “escorrem”, procurem o que hidrata e pronto. E,
rapazes, para vocês, vale o hidratante incolor, tá?

Close-up portrait of beautiful woman with bright make-up and
hairstyle.

Maquiagem – não precisa sair montada, mas alie-se a corretivos
e iluminadores líquidos e lembre que eles tratam, além de
atenuar manchas e iluminar. Homens podem usar com muita
moderação, claro.

Espaço, tempo e equipamento – você vai passar pelo menos meia
hora por dia com autocuidados (dividindo entre manhã e noite).
Otimize esse momento: eleja um canto com tudo a mão, luz,

espelho de aumento – e até mesmo óculos de lentes que abaixam,
no caso de mulheres que queiram se maquiar etc.

Seja para pesquisar, ou apenas a rotina diária, procure fazer
sempre sozinho/a. É o seu momento de atenção para com você
mesmo/a. Um encontro diário com a sua pessoa preferida. Não a
deixe esperando e nem trate mal. Cuide, como gostaria que
cuidassem de você!

Hóspede: valorize a honraria
concedida

Para não escorregar em nossa “espontaneidade” é bom entender
que um convite – qualquer que seja ele, implica em, no mínimo
a obrigação de ser gentil, não ser espaçoso (ultimamente uma
praga) e atentar para alguns fatores.

Nos últimos anos, tornamo-nos mais ciosos de nossas casas e
muito mais seletivos na hora de convidar alguém: seja para
algumas horas em uma reunião, ou para passar alguns dias.

Em retribuição ao conforto e acolhimento de ser incluídos como
hóspedes privilegiados, é bom atentar para alguns fatores,
ser sempre bem-vindos.

Sim, pois com a crescente informalidade nas relações, muita
gente acha que, por ser amigo e hóspede, tudo pode. Não pode.
E as pessoas reparam, ficam chateadas e, pensarão bastante
antes de repetir o convite. Veja alguns dos pecados a evitar,
pois, desde sempre são atitudes que geram desconforto à toa…

Esquecer de Confirmar – ou deixar para última hora. O convite
em si já é um
enorme privilégio. Confirmar imediatamente
seria ideal. Caso dependa de agenda de outros, trabalho etc, é
essencial dar o retorno em pouco tempo, e até mesmo dizer
quando: “fulano, vou checar com x ou z mas até dia tal te
confirmo.”

E confirme mesmo!

Em tempo: se perceber que não vai dar ou mesmo se não
quiser/puder ir, justifique logo: agradeça delicadamente, e
libere-o para que o convide outra pessoa. Não faça pouco de um
convite assim.

Jamais pergunte – se pode trazer mais um. Seja como convidado
a se hospedar (impensável) ou como um a mais naquele
almoço/reunião que o anfitrião está organizando. Se ele/a
quiser que você ajude a agregar mais gente, vai lhe falar
explicitamente.

Caso tenha uma grande intimidade, confira – sempre antes de
convidar – se seu anfitrião conhece a pessoa, simpatiza com
ela e, mais importante, se é possível e não atrapalha.

Chegar de mãos vazias – parece uma bobagem e muita gente que
ache esse detalhe frescura. Oi?! Vamos combinar, o mínimo que
podemos – e devemos fazer – a alguém que nos agracia com um
convite completo de hospedagem é um agrado em forma de mimo.
Tamanho e valor variam dependendo da intimidade e bolso de
cada um. Uma cesta com delícias, um enfeite para a casa, uma
bebida diferente, flores…

E, em algum momento, convide os donos da casa para comer fora
retribuindo, em parte, a hospitalidade.

Vestir-se de qualquer jeito – férias são férias. Mas, na casa
dos outros, é diferente da “roupa de ficar em casa”. Não é
preciso “se vestir para jantar” mas, em casas de praia, um

banho e camiseta (limpa) são o básico – sem essa nada de
continuar de roupa de banho noite afora…

Acha um trampo? Frescura? Veja quanto custa (e se consegue)
vaga naquela pousada pé na areia para passar pelo menos 3
dias. Acrescente ao custo o valor do carinho por terem
lembrado de você e te escolhido. E repense! Um ótimo início de
ano para todos!

A quem agradeço
Mas o balanço é essencial: como uma limpeza do ano velho para
dar espaço ao novo ano para que seja novo de fato. Pedidos
extrapolam e, na última hora engarrafam os caminhos do
paraíso.

Ok, sei que você já agradeceu as bençãos alcançadas – até

mesmo as que não pedimos, mas que a vida nos presenteou como
saúde, amigos, um teto, etc. Por essa razão, esse ano, fiz
antecipadamente um exercício diferente, que compartilho:

Relembre quem te inspirou – aqueles que marcaram sua vida, de
quem você lembra com saudades. De cuja presença, mesmo dos que
ainda são vivos, você jamais se cansa e sempre acha que
poderia se encontrar mais vezes.

Faça uma lista por ordem cronológica e coloque os motivos
pelos quais essa pessoa é /foi tão importante.

Vovó Wahibe – pense em uma mulher formidável e feminista sem
nem mesmo saber que era. Intrépida, ficava meses com os 4
netos na fazenda no interior de São Paulo onde arrebanhava os
filhos dos colonos, nossos amigos, e partia dirigindo uma

charrete onde cabiam tecnicamente 4 pessoas com pelo menos 9 –
empoleirados sobre as rodas, na traseira e onde coubesse.

Esses passeios duravam horas, e ela pilhava os cavalos a toda
velocidade fazendo curvas em duas rodas. Ensinou-me (desde
antes de entrar na escola) o senso de aventura e a interação
com as pessoas.

Dona Latife – professora do primário, que, em plena ditadora
militar, dava aulas de “Moral e Cívica” desafiando os
padrões/chavões da época. Cada aula era um flash com frases
que nos faziam pensar e com ela aprendi a questionar o que
parecia certo.

Barbara Gancia – amiga de toda vida, hoje jornalista polêmica,
sempre foi genial e muito, sincera. Juntas, gargalhávamos
mergulhadas nas delícias das descobertas e absurdos do
aprendizado da infância. Se tivesse que escolher alguém para
levar para a famosa ilha deserta, iria com Barbara – sem
piscar.

Mr. Mitchell – professor de literatura escocês e gay em uma
época em que ninguém saia do armário e que homossexualismo
ainda era crime no Reino Unido: mix de delicadeza ao me
ensinar tudo sobre as Divas do Cinema – mas era brutal ao me
mandar a real quando achava que eu me excedia em meu próprio
“Divismo.”

Susie e Maura – juntas desde o segundo grau, permanecemos
unidas em nossos laços de sonhos, casamentos, filhos, netos,
dores e reclamações em meio a muito riso e crescimento. Nossos
encontros são frequentes – mas nunca suficientes. Minha

infalível rede de apoio vida fora.

Dorli – amiga da maturidade – essa foi
Sabe aquela irmã mais irmã que as outras
jamais lerão isso) … É ela. Iluminada,
senso de humor super alinhado para cada
compartilhamos.

Recomendo a
oportunidade
percebemos a
dia após dia,

presente do destino.
duas de sangue? (que
propositiva, com um
momento precioso que

vocês fazerem uma lista similar – além da
de agradecer aos que ainda estão conosco,
beleza dos vínculos que constroem nossa vida –
ano após ano. Que venha 2023!!

Quer
Receber
Simplifique.

Bem?

Sei que muita gente já faz isso no dia a dia, mas pelo que
vejo na prática, a partir do momento em que abrem a casa, as
pessoas se sentem na obrigação de exibir seu melhor. E até aí
tudo bem.

Ocorre que, com um mercado que te mostra uma infinidade de
itens que parecem sensacionais, não é fácil fazer uma triagem.

E, quando vamos ver, estamos com todos os espaços da casa
ocupados com uma série de acessórios e “coleções” que
raramente usamos – se é que o fazemos…

Ora, embora a beleza e decoração sejam importantes, circulação
de sua casa e conforto no dia a dia também são. De modo que,
fiz uma lista de uma série de coisas que muitos consideram
indispensáveis para o momento de “abrir a casa” ou reunir
amigos a mesa, mas que, na verdade em nada agregam e podem ser
sumariamente dispensados. Veja só:

Vários jogos de pratos completos – não precisa ser tudo
coordenado. Mas eles devem harmonizar entre si. Assim, se seu
jogo de 12 hoje tem apenas 8, você pode misturar com outro
liso em cores contrastantes ou complementares. O segredo é
alternar de forma simétrica: os diferentes um em frente ao
outro, ou nas pontas e assim por diante.

Receber Bem – Convidados para um jantar

Guardanapos coordenados com toalhas – e/ou lugar americanos…
ocupam muito lugar e usamos pouco. Eleja cores lisas que
contrastem com o que tem, um jogo de linho branco para
ocasiões mais sóbrias e brinque com as cores.

Dica – conforme encontrar, compre e tenha sempre alguns
pacotes de guardanapos de papel decorados: são lindos e
compactos para guardar, e muuuuito práticos!

Espaço de Jantar – se tiver sala de jantar, otimize o espaço
ajustando a mesa: em geral, uma redonda para 8 é melhor e mais
usada do que uma retangular para 10 ou 12.

Se gostar de aventura, considere integrar o espaço da sala de
jantar com a de estar: você ganha espaço para bancadas e bufê
e sempre pode montar outras mesas menores – sem falar que a

circulação aumenta consideravelmente.

Bandejas mega trabalhadas – algumas são lindas e super
originais – mas difíceis de guardar e pesadas para usar na
hora. Uma bandeja leve, lisa e que encaixe em alguma
prateleira quando fora de uso é o ideal. Ninguém repara tanto
na bandeja: o foco é o que está sendo servido.

Por falar em servir: nada contra anfitriões que cozinham e tem
prazer em fazer isso para os amigos. Mas, se você não é
desses/as, nem pisque: encomende tudo de fora, ajeite em suas
travessas e esquente no forno (menos sujeira e trabalho) e
seja muito feliz! Simples assim e sem o estresse de não saber
se vai “ficar bom” ou não…

Poderia falar de várias maneiras de simplificar a vida, mas
aqui quis focar quando abrimos a casa e saímos da nossa rotina
para “fazer bonito”. Fria! Pense em fazer bonito no dia a dia

e exercitar isso pois, uma vez incorporado aos hábitos da
família, o “receber em casa” vai requerer esforço zero. E
continuar bonito! Pense nisso!

Presentear nesse Natal

Ora, a tradição de presentear no Natal, ainda é um dos
momentos esperados da data e do qual podemos desfrutar mais do
que vinhamos fazendo até então.

Explico: os presentes de Natal foram se modificando ao longo
do tempo até perder seu significado. De algo pensado, feito a

mão e personalizado, evoluiu para itens industriais,
eletrônicos e, finalmente, “lembrancinhas,” muitas, pequenas
tranqueiras…

Resgate do presente afetivo – está
na hora de voltar a
presentear por diversão e não por obrigação! Pense que um
presente comunitário pode ser muito mais valioso (e prazeroso)
do que vários individuais…

Presentes que possam ser usados para reunir a familia.
Entendendo por família, claro, amigos queridos, escolhidos e
pessoas que amamos, além daqueles com quem temos laços de
sangue.

Cestas de gostosuras se encaixam nessa categoria. Assim como
tudo o que contemple nossos sentidos, de uma forma geral –
perfumes, sachês e home spray para a casa, DVDs de shows e/ ou
filmes inesquecíveis, e roupa de cama, mesa e banho…

A Casa e quem nela habita – no período entre 2020 e 2022 um
assombroso número de privilegiados se deu conta de que suas
casas, além de terem um teto e quatro paredes, possuiam, alma.
Uma alma
feita de vários cantos com recordações, objetos
decorativos, livros de receitas, acessórios de cozinha que
permitem a confecção de delícias – e tantos detalhes que,
descortinados a luz de sua vivência diária, revelaram-se
preciosos – pelo bem estar que proporcionam.

Todo mundo sonha com um jogo de lençóis sensacional
por
exemplo. Mas poucos se dão esse luxo – e acabam optando por um
básico. Mas um presente desses é sucesso certo: pelo prazer
unico que proporciona – simples assim.

A roupa de mesa por exemplo, pouca gente hoje se dá de
presente uma bonita toalha de mesa (ou jogos de lugar

americano). Se você acha estranho, faça diferente: sabe aquela
peça de família antiga (sopeira, centro de mesa, vaso o que
for). Presenteie com acessórios novos e/ou complementares como
guardanapos especiais bordados com as iniciais (hoje é fácil,
rápido e barato) personalizando as peças…O mesmo vale para
porcelana de mesa, xícaras avulsas, bules e chaleiras bonitas
– que podem vir acompanhados de cafés e chás especiais.

Mantas de TV para quem mora em lugares mais frios – já reparou
que essas mantas são sempre improvisadas? Ora, um conjunto com
cores coordenadas combinando com a decoração do ambiente,
acabam por modificar a energia do lugar – uma vez que
“envolvem” em calor e conforto em quem usa…

Papo de louco? Nem tanto. Pense que estamos falando de tudo
que possa ser compartilhado (ou não) para potencializar o

prazer, preferência em boa companhia, claro mas, pensando bem,
que melhor companhia do que a nossa própria em uma bem-vinda
pausa em nossa casa – resgatada e com perspectivas renovadas?
E viva a esperança e 2023!

