O poder das MULHERES, por ARTEMIS

Imagem: Showtime – Wendy e seu marido Chuck

Sou uma apaixonada por séries e esta em especial tem
despertado meu interesse, pois além de uma trama bem
amarrada, a história tem como protagonista a história da
psicóloga e coach Wendy Rhodes.
A série em questão é Billions que é produzida pela
Showtime e transmitida no Brasil pela Netflix e atualmente
está na terceira temporada.
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Mas o que está por trás de toda essa história é uma mulher
inteligente, bonita, bem sucedida, suprema que nos passa
algumas lições:

1

A trama no geral conta a história de um conflito entre um
procurador de justiça americano Chuck Rhodes (marido de
Wendy) e o bilionário investidor e gestor de fundos Bobby
Axelrod (para quem Wendy trabalha).

1) Sabe seu valor:
Wendy se mantém altiva, com voz uniforme e olhar
inflexível , mas doce não importa com quem esteja.
Ela se impõe com seu marido em todos os sentidos do
relacionamento (basta
ver a foto) e com seu
chefe que reconhecem
e
valorizam
sua
importância,
a
respeitam e seguem as
ordens dadas por ela.
Reconhecer que você é
única,
importante
e
especial é fundamental
para que os outros te
vejam
da
mesma
forma. Ame-se acima
de tudo.
Image from1:
2) Fala não:
Na trama ela não faz o que os outros querem. Ela está
constantemente buscando o que é melhor para si, não
de uma forma egoísta e sim de amor próprio.

http://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-ca-maggie-siff-suncon-20180504htmlstory.html
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Quando colocamos um basta na imagem de “boa
menina” e aprendemos a falar não para as pessoas
e/ou situações que não nos fazem sentido, tomamos
posse da nossa verdadeira essência: a de uma mulher
forte, suprema, que se ama e sabe o que é melhor
para si.

3) Ajuda constantemente outras mulheres:
Sempre que percebe que outra mulher pode se
prejudicar Wendy dá um jeito de ajudar.
Olhar para outra mulher com sentimento de amizade e
solidariedade, se unir a elas em várias dimensões da
vida permite com que todas nós possamos crescer.
Que tal se solidarizar com as mulheres ao seu redor e
criar laços genuinamente femininos? Todas nós só
temos a ganhar com isso.
E para fechar quero que lembrem-se sempre: a história não
gira em torno da Wendy, mas tudo se amarra nesta
personagem, ou seja, todas as tramas da série só
funcionam porque existe uma mulher forte, inteligente e
que tem amor próprio que é o pilar de sustentação deste
sucesso.
Um brinde aos 11
Supremacia Feminina.
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Image from: https://gingesbecray.com/billions-s1e3-yumtime-recap/
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Saudações

