COVID-19 - o Virus do Amor

Ja faz algum tempo que não escrevo neste espaço, mas em função deste
momento difícil que estamos atravessando&#xa0; me vi compelido a registrar o
meu sentimento em relação a ele. Porque escolhi o titulo: COVID-19, o
Vírus do Amor?Embora o alto índice de mortalidade que esse vírus
tem trazido aos idosos e população suscetível, o que por si só e terrível, por outro lado ele trouxe algo que a
muito estava adormecido
em muitos corações: o sentimento de solidariedade, de amizade, de afeto,
de AMOR. Então, todos aqueles que passam o tempo todo pedindo mais
tempo para ficar com a família, para brincar com os filhos, para ler um
livro, aprender uma nova língua, para escrever, para estreitar laços
perdidos ou esquecidos via redes sociais, para rezar, meditar, fazer
yoga, tocar violão, aprender piano, criar momentos de união em família,
falar com pais ou filhos distantes, aproveitem...Este e o momento. O
isolamento social nos proporciona essa nova e maravilhosa experiência de
vida, quase que um RETIRO espiritual, para recarregar o seu EU
interior, criar estrategias pessoais para dar exemplo aqueles que
orbitam a sua volta e dependem de você. Parece simples, ou ate fácil,
mas sabemos que não e bem assim, pois muitas vezes o mais difícil e pararmos para encontrar o nosso EU
interior, para nos equilibrarmos
interiormente e nos prepararmos para a próxima batalha, pois logo ali na
frente ela vira e precisamos estar fortes para vencê-la, pois as
pessoas e o mundo dependem de nos para voltar a produzir, gerar riqueza e
renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Precisamos parar
de jogar todos os problemas e soluções para cima do governo, pois ele
certamente nos decepcionaria, ele não tem todas as respostas, nem a
receita do sucesso, da felicidade. Essa, esta dentro de cada um de nos,
depende de cada um de nos, que precisamos reagir e enfrentar de frente
essa nova batalha que vira logo ali: A retomada do crescimento, do
desenvolvimento, do emprego, da geração de riqueza e renda para todos,
de forma mais igualitária. Na verdade, estamos vendo exemplos pelo mundo
do que a dependência dos governos acaba gerando, uma total inercia do
mercado, as bolsas despencando, investidores recuando, as grandes
empresas afundando, enquanto os governos tentam desesperadamente fazer
a&#xa0; economia reagir injetando recursos bilionários na tentativa
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desesperada de tentar minimizar esses efeitos, mas, sem sucesso, ao meu
ver. Soluções paliativas, com eficácia momentânea e pontual, mas a
virada, a reconquista, a retomada real do emprego e da renda, de fazer a
roda girar novamente, bem azeitada e lubrificada, somente através de
nossa força, contribuição, energia e vontade. E por isso, volto ao
titulo que escolhi, o vírus do amor, pois tudo isso só pode ser feito si
tivermos AMOR ao próximo mais próximo, ao mundo, a natureza, ao nosso
negócio, ao nosso pais e a nos mesmos. Ai estaremos efetivamente
contribuindo para um futuro melhor. Enquanto nos preparamos,
aproveitemos este período de isolamento social para o nosso
fortalecimento pessoal, interior e mental. Ate la. Forte Abraço.
Shalom! E que Deus nos abençoes a todos!Jayme Ramis
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