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Decideix tu

P

assa la vida de pressa
i molt sovint és la seva
inèrcia la que ens va portant d’un lloc a l’altre, i d’un
tema a un altre, i nosaltres
només som uns mers espectadors de la nostra pròpia vida.
Si ens aturem i reflexionem,
molts de nosaltres pensem
“estic vivint de forma automatitzada, mai no porto
el volant de la meva pròpia
vida, sóc un passatger, mai
no en sóc protagonista. Què
podem fer per ser protagonistes i conductors de la nostra
pròpia vida?
En primer lloc has de dedicar temps a conèixer-te, a
saber què és el que t’agrada,
què és el que et fa feliç, quins
són els teus somnis, què és el
que et fa riure i t’emociona.
És preguntar-te sense embuts
si el que estàs fent ara t’agrada, se dediques el teu temps a
les persones o a les coses que
realment t’interessen, t’agraden i et fan feliç.
És saber quines són les teves capacitats, els teus talents
i sobretot les teves fortaleses.
Aquesta introspecció et donarà autoestima, i l’autoestima és imprescindible per tenir la sensació de ser capaç de
dirigir la teva vida, i aquesta
capacitat de domini, de controlar el teu destí et farà sentir
segur i capaç d’enfrontar-te
als teus reptes, i et farà marcar
noves metes.
Moltes persones no tenen ni
idea, perquè no hi hagut autoreflexió, de quins són els
components de la seva vida
amb els quals gaudir i quins
són els que els porten a l’estrès
i a la depressió.
Si ens agradem i ens valorem, ens sentirem més bé
amb nosaltres i amb la vida
en general. Quan generem
pensaments positius la nostra
capacitat, creativitat i força
s’expandeix i fa que arribem a
assolir fites que temps enrere
eren inimaginables.
L’autoconsciència ens pot
per metre de controlar la
nostra experiència interna i
aquest fet marcarà la nostra
qualitat de vida. Aquesta autoreflexió és del tot necessària
si volem deixar de ser espectadors i passar a ser els protagonistes i els conductors de
la nostra pròpia vida. Cal, en
primer lloc, l’autoreflexió, i
després no tenir por. La por
ens paralitza, no ens deixa
pensar i ens fa petits davant
de qualsevol situació. Ens fa
creure que les circumstàncies externes són les que determinen el nostre destí i no
ens deixa veure que això no és
cert, sinó que es la nostra actitud la que pot fer que siguem
nosaltres, i només nosaltres,
el que escollim i siguem els
conductors de la nostra pròpia vida.
La por és la frontera que

separa allò que som del que
podem arribar a ser, i allò que
fem i vivim del que podríem
arribar a fer i a viure.
Tots tenim por, però la diferència és que uns s’hi enfronten i d’altres no. Cal enfrontar-se amb la por, perquè a
la por només la guanyes desafiant-la i això t’ho donen el
coneixement i l’experiència.
A mesura que saps més d’una
cosa i tens més experiència en
allò, la por disminueix.
De vegades, però, les persones senten por i no fan el que
haurien de fer, això és degut a
bloquejos emocionals que ens
limiten i no ens deixen fer el
que voldríem. Aleshores hem
de buscar estratègies que ens
ajudin a fer allò que voldríem

fer. Es tracta de repetir i practicar aquella situació que et produeix angoixa, ansietat i por.
No hem d’oblidar que tot el
que pots aconseguir és fora de
la teva zona de confort. Sentiràs por, però fes-ho. La por
aleshores no et paralitzarà, i
seràs capaç d’agafar el rumb i
anar on tu vols. Agafar el volant de la teva vida, conduir-lo
tu i decidir on vols anar, què
vols fer, a què vols dedicar el

teu temps, quines són les teves
prioritats, et farà esbrinar què
t’omple i què és el que dona
sentit a la teva vida, què és el
que et transporta i li dona un
propòsit. De vida només en
tenim una i tenim tot el dret a
viure-la com nosaltres creiem,
no com d’altres esperen que la
visquem. Dedica el temps de
la teva vida a ser feliç. És una
elecció, atreveix-t’hi, només
hi pots guanyar.
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ganadería

Los ganaderos
de porcino, a la
espera de los
mataderos
❘ lleida ❘ Los ganaderos del
sector porcino están a la
espera de conocer si finalmente los mataderos aplican
la decisión de no aplicar el
precio de referencia de Mercolleida acordado el pasado
jueves (una subida de 0,004
€/kg hasta los 0,971 €/kg).
Los mataderos se mostraron
disconformes con la subida, y
reclamaban repetir el precio
de la semana anterior. Los
productores, por su parte,
proponían una subida cercana al céntimo. Finalmente,
Mercolleida optó por un precio intermedio entre ambas
partes por la falta de acuerdo y estableció una alza de
0,004 €.

