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UM DIA FELIZ!!!

SERÁ QUE O AMOR ESTÁ A MUDAR?

O amor é uma forma poderosa de estimular as nossas vidas, mas a
sua ausência pode motivar diferentes estados de espírito como a tristeza e a depressão. Por isso é importante que haja humildade, diálogo e entendimento e se conheça bem o perfil do seu amado, só assim
uma relação terá sucesso. Faça a sua autoavaliação e perceba qual o
seu estilo de amar.

Fazemos coisas ao longo da vida que
definitivamente não estão certas… No
fundo, todos sabemos o que está errado e como mudar, mas às vezes o
óbvio torna-se o mais difícil desafio
de nossas vidas.

Coisas que você tem de largar na sua vida para ser mais feliz
Vontade de agradar os outros
Quantas vezes você fingiu gostar de algo apenas para agradar os seus “amigos” e fazer com
que eles gostassem de você? Mais cedo ou mais tarde você irá descobrir que essas não são as
suas verdadeiras amizades…
As pessoas que realmente gostam de você irão aceitar do jeito que você é e nada menos que
isso!
Conheça, respeite e ame a sua personalidade!
O medo da mudança
Por mais que você queira, nada será igual para sempre. A vida está em constante movimento…
Felizmente, não?
Não tenha medo das mudanças. Não vale a pena lutar contra aquilo que você não pode mudar, mas sim usar o seu tempo e energia para aprender a viver com o novo!
Viver no passado
Todos têm um passado, alguns mais felizes que outros, mas uma coisa é certa: o que passou,
passou!
Reviver continuamente o passado não vai ajudar a construir um futuro melhor. Aproveite os
acontecimentos que passaram para aprender e ganhar experiência, mas não deixe de continuar
a caminhada e seguir com a vida.
Críticas a você mesmo
Não seja demasiado cruel consigo mesmo… Todo o mundo erra, não existe ninguém perfeito.
Acredite!
Tente fazer sempre o seu melhor e, mesmo falhando. Reconheça os seus erros, acertos e se
prepare para o próximo round!
Pensar demasiado!
Às vezes, quando pensamos muito na vida, encontramos sempre novos problemas. Não perca
tempo refletindo sobre “o que fazer” ou “como fazer”, mas apenas viva!
Simplesmente deixe a sua vida acontecer.

AS MULHERES QUE AMAMOS

Nenhuma mulher se perdeu sem ajuda do homem – A. Lincolm

Se as mulheres não existissem, o dinheiro não tinha nenhum sentido – Aristoteles Onassis

A melhor anedota de Portugal...
Um homem ia a passar junto à porta do Plenário da Assembleia da República e ouve uma gritaria que saía lá de dentro.
Ladrão…, Canalha…, Assassino…, Traficante…, Mentiroso…,
Pedófilo…, Vagabundo…, Sem Vergonha…, Trafulha…, Preguiçoso…,
Vendido…, Usurário…, Foragido à Justiça…, Oportunista…, Engana Incautos…, Assaltante do Povo..."
Assustado, o homem pergunta ao segurança, parado junto à porta:
- Oque está a acontecer aí dentro? Estão a brigar?!
- Não - responde o segurança. -Estão a fazer a chamada para saber se falta alguém"!!!

MAXIMA DO REFORMADO
A minha mulher perguntou-me com sarcasmo:
- Que pensas fazer hoje?
- Nada.—respondi-lhe.
Diz-me ela:
- Isso foi o que fizeste ontem!"
- Sim, mas ainda não acabei."
Para verem como a cultura Portuguesa é rica em ditados populares!
Amigos, amigos, negócios à parte
Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura
A união faz a força
A ocasião faz o ladrão
A ignorância é a mãe de todas as doenças
Amigos dos meus amigos, meus amigos são
A cavalo dado não se olha a dente

Se usa o nome de Natália, fique a saber que:
Natália: Significa
"nascimento", "nascida
no dia de Natal".
É um nome de origem
religiosa, a partir do latim Natalia, derivado da
palavra natalis, que
quer dizer
"nascimento".
a personalidade de quem se chama Natália

Independente, a pessoa que se chama Natália gosta de ser original e criativa e costuma ser muito trabalhadora. Tem coragem e uma liderança natural. Está constantemente buscando pelo poder.
Pontos positivos Disciplinadora, organizada, estável, construtora, confiante e honesta, são características positivas de quem se chama Natália
Pontos negativos Rígida, crítica, excessiva, inflexível, insegura e metódica é o negativismo presente algumas vezes em Natália.

Significado do Nome Natália: do Latim, Natalis (dia natalício).

Só consegue amadurecer depois de muito lutar para chegar a um equilíbrio entre a razão e o coração.
Por isso muitas vezes é vista como uma pessoa inconstante.
É fiel e exige que seja tratada com diferencia.
Criativa, dinâmica e inteligente, você é uma trabalhadora incansável, disciplinada e sempre disposta a
colaborar com os outros, sem nenhuma outra intenção a não ser a de ajudar.
Prática, consegue executar tarefas cansativas e monótonas, que a maioria das pessoas detestaria encarar.
Mas quando está trabalhando odeia ser interrompida.
É muito critica consigo e com os outros.
Net/RM

Curiosidades sobre lisboa
Afinal, quanto mede a rua da Betesga? É assim tão pequena?

A Rua da Betesga tem aproximadamente 10 metros de comprimento e é tida como a rua
mais pequena de Lisboa. A expressão “meter o Rossio na Rua da Betesga” é usada sempre
que um lisboeta muda de casa e tem de tirar o sofá pela porta da entrada.
É verdade que a estátua que está no Rossio é de um imperador mexicano?

Não é. O mito urbano de que a estátua que está na praça do Rossio não é de D. Pedro IV,
mas sim do imperador Maximiliano do México, é só isso mesmo: um mito. Reza a lenda
que o escultor tinha feito uma belíssima estátua do tal imperador, entretanto fuzilado, e para não dar o trabalho por perdido reciclou-a como homenagem ao monarca português.

