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MINDFULNESS
O incrível caso dos 12 meninos e seu técnico presos
em uma caverna na Tailândia, que ficaram 10 dias sem
saber se seriam resgatados, no escuro, provavelmente
com medo, fome e frio, serve de exemplo concreto e nos
permite observar com clareza como mindfulness pode
nos ajudar a sair de situações que parecem insolúveis,
onde as difi culdades e os riscos são enormes, sejam
reais ou imaginários. No caso da Tailândia, real e
bastante noticiado, a prática de meditação, ensinada
e conduzida pelo técnico durante este período de
prisão, foi fundamental para manter o grupo vivo
e capaz de lidar bem com as etapas do resgate.
De forma análoga e direta, esta caverna pode ser vista
como o lugar onde muitos de nós nos encontramos,
perdidos em pensamentos compulsivos nos labirintos
da mente, isolados da realidade, distraídos com o
que não é importante e presos a comportamentos
mecânicos, conduzidos por um piloto automático,
seja em situações reais ou criadas pela nossa mente.
Por exemplo, a caverna que você entrou pode ser aquela
relação conflituosa com o seu chefe ou colega de equipe,
a necessidade de dar um feedback preciso e delicado
para o seu liderado, a dificuldade de encontrar harmonia

no seu relacionamento conjugal, entre muitas outras.
A prisão nestas cavernas significa sermos prisioneiros
do medo, da negatividade, da baixa performance,
dos relacionamentos difíceis e do sofrimento. Um
comentário de uma amiga sobre o resgate na Tailândia
resume o poder da mente e o quanto ela pode nos gerar
sofrimento: “Eu fiquei com tanto medo ao me colocar
no lugar deles que acho que sofri mais do que eles”.
Para se ir além deste lugar é preciso treinar a atenção de
forma a conduzir o caminho de volta para casa, ou seja,
o resgate desta escuridão. A neurociência, que, entre
outros, estuda o funcionamento do nosso cérebro, nos
ajuda a entender as causas e efeitos dos pensamentos
e ações que escolhemos ter ou “investir” neles.
Usando parte deste conhecimento, vou mostrar 5
passos que são interligados e podem realmente te
ajudar a sair desta caverna, desde que você queira
mesmo sair – pois a força de vontade é fundamental
- e que pratique as 5 ações sugeridas, que embora
estejam especificadas em cada um dos passos,
são também interligadas e servem para todos eles.

Experimente e veja o que acontece!
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ACEITAR A
REALIDADE

1.
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ACEITAR A REALIDADE

Se você está na caverna, você está na caverna.
Simples assim. Aceitar que existe a caverna, que ela
é deste jeito, que seus eventuais erros te trouxeram
até aqui e criaram a situação que você se encontra
é o primeiro e fundamental passo. É também
assumir a responsabilidade pelo o que aconteceu
(autorresponsabilidade).

Se você tem um problema com uma pessoa,
reconheça e aceite isso. A aceitação deve vir com
um olhar gentil (gentileza), fruto de uma atenção
aos fatos e não aos pensamentos que a mente cria
para lidar com os fatos.
Não se perca na amídala, que é um conjunto de
neurônios que faz parte da área do cérebro que
cuida das nossas emoções, e que é acionada
quando sentimos alguma ameaça.
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AÇÃO OBJETIVA

Não se deixe levar por qualquer diálogo interno, que julga o outro e te julga. Foque a sua atenção no momento
presente e nos fatos, sem brigar ou negar a realidade. Você pode usar a sua respiração como uma âncora,
como uma forma de estar atendo à realidade. A simples consciência da respiração, prestando atenção no ar
que entra e que sai, te ajuda a não se perder nos pensamentos.
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MANTER A
MENTE CALMA

2.

MANTER A MENTE CALMA DENTRO
DA ESCURIDÃO, MESMO COM FRIO,
FOME E MEDO
A caverna gera muitos convites para o sofrimento. O
medo e pensamentos sobre o que vai acontecer, as
sensações negativas, o sentimento de isolamento,
a desesperança, a fome de atender as nossas
necessidades, os fantasmas e as fantasias. O que
fazer nesta hora? Simplesmente aceitar a realidade,
mas não aceitar os convites que a mente viciada te
oferece. Em outras palavras, é manter a mente calma
e relaxada, sem acreditar que estes pensamentos
negativos são importantes.
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Se o seu parceiro(a) te disse algo que você não gostou,
que no passado já te trouxe raiva ou sofrimento,
mantenha-se atento e calmo, sem deixar estes
pensamentos do passado te dominarem. Trate este
convite como um desafio, um treino para a atenção,
para o seu córtex pré-frontal, que é área do cérebro
onde acontece o foco.

5 PASSOS DE MINDFULNESS PARA SAIR DA CAVERNA
Eduardo Farah

8

AÇÃO OBJETIVA

Observe os pensamentos e as sensações como se eles fossem um filme. Não é negá-los, mas simplesmente
se manter calmo, relaxado e centrado. Além do foco na respiração, experimente usar a atenção no seu corpo,
relaxando cada parte, deixando passar toda aflição e ansiedade, inclusive as de dar uma resposta imediata,
para não reagir negativamente.
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VER A
REALIDADE

3.
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VER A REALIDADE, COM
CLAREZA E PACIÊNCIA

Se você já aceitou que está na caverna e consegue
manter a mente calma, é possível ter clareza da
realidade, sem se perder em uma visão distorcida e/
ou pessimista. É aprender a ver o que é, separando
o joio do trigo, ou a realidade da ficção criada pela
mente.
Como é a caverna? O que está acontecendo dentro
dela? O que isso gera em mim e nos outros? Por
que eu entrei na caverna? O que eu preciso fazer
para sair dela? Quando e como faço?

Novamente deixe o seu corte pré-frontal atuar, já
que o planejamento e o processo decisório também
acontecem nele.
Se a sua caverna é a dificuldade de se sentir
pertencendo, de se sentir conectado a si mesmo e
aos outros, de não saber o seu propósito ou o que
realmente você quer de alguém, da sua profissão,
do seu trabalho ou da vida, você precisa olhar os
fatos com clareza e ter paciência para encontrar
estas respostas.

Estas perguntas precisam ser feitas com firmeza e
clareza. Ao mesmo tempo, é preciso ter paciência –
que é a ciência da paz -, para se obter as respostas,
pois às vezes leva-se um tempo até obtê-las.
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AÇÃO OBJETIVA

Considere os fatos, não a imaginação ou a criação mental. Olhe com calma para os dados, não dando atenção
para as interpretações distorcidas e negativas que a sua mente tem a tendência de te falar. Abra bem os
olhos e se fixe nos fatos. Coloque a sua atenção de forma objetiva e ao mesmo tempo de forma aberta e
curiosa para todos os dados. Escute os outros com atenção e sem julgamento. Você pode inclusive escrever
os itens mais importantes para te ajudar a ver com clareza e compreender a realidade, sem mais nem menos.
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AGIR COM
VONTADE

4.

AGIR COM VONTADE E DE FORMA
ÍNTEGRA, PEDINDO E ACEITANDO
AJUDA
Com a aceitação, mente calma e clareza da
realidade, é hora de agir a partir do seu centro, de
forma equilibrada, íntegra e positiva, usando as suas
competências para sair da caverna. É agir da forma
certa, como precisa ser feito e na hora em que
precisa ser feito. Toda a atenção e o foco devem ser
direcionados para sair deste lugar, mantendo-se a
calma, a integridade e a presença.
Muitas vezes a saída deste espaço é difícil e
precisamos contar com todos os recursos, inclusive
tendo humildade e ação objetiva para pedir e
aceitar ajuda. Outras pessoas que já fizeram este
caminho ou que possuem recursos e características
importantes podem nos guiar e/ou auxiliar nesta
jornada de volta para casa.
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Elas podem nos dar o oxigênio extra que
precisamos. A clareza do propósito e a confiança em
si e nos outros alimentam a sua força de vontade e
harmonizam o seu cérebro, facilitando a ação.
Se a sua caverna é o desemprego, a dificuldade de
realizar uma tarefa ou conseguir emagrecer, a força
de vontade, a reta razão, a atenção e o alinhamento
entre pensamento, sentimento, palavra e ação é o
que vai te tirar destas dificuldades. Estamos falando
de engajamento, que exige coerência e integridade.
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AÇÃO OBJETIVA

Foque toda a sua atenção em fazer aquilo que precisa ser feito, sem se distrair com mais nada, sem deixar
que algum pensamento tire energia do seu movimento, da sua ação. Uma forma simples é retornar a sua
atenção para o que você está fazendo toda vez que vier qualquer pensamento. A ação é a sua âncora e toda
energia deve ser dada a ela.
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COMEMORAR

5.

COMEMORAR O BOM DA VIDA,
RECONHECENDO AS SUAS
BELEZAS
Se você saiu da caverna, é hora de comemorar,
de se conectar com a leveza e beleza do lado de
fora. Se você conseguiu o que queria, se você
percebe, na prática, que a aceitação, a mente calma,
o foco na realidade e a ação concreta funcionaram,
você se sente mais capaz, mais confiante em você
e na vida. Este sentimento real de capacidade e
preenchimento revigora a nossa vontade. Assim você
alimenta positivamente o sistema de recompensas
da sua mente.
A beleza da vida, em suas múltiplas formas, ajuda
a nos lembrarmos e nos mantermos na presença.
Afinal, alimentamos o nosso melhor e nos sentimos
melhor.
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A gratidão, que é um dos sentimentos mais nobres,
deve ser cultivada, pois ela abre as portas da
felicidade e da realização.
Se você encontrou uma forma de resolver as
pendências com o seu chefe, colega, companheiro(a)
ou qualquer outra pessoa, celebre esta oportunidade
de estar em harmonia e união. Aproveite toda a
força que este momento representa e se alimente
disso, preenchendo o seu coração com alegria e
paz. Se temos o que queremos e precisamos, não
nos perdemos em ficar desejando e querendo o
que não temos e o que é dos outros.
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AÇÃO OBJETIVA

Foque a sua atenção no prazer em ter conseguido sair da caverna e na conexão que sente com os que o
ajudaram, com a vida e com a gratidão sincera. Comemorar é focar no bom, no positivo, estando atento para
as diversas belezas da vida, que nos dá força para nos mantermos na presença e para sairmos das outras
cavernas da nossa vida.
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QUER SABER MAIS?
Estes 5 passos fazem parte de uma metodologia mais ampla que eu chamo de “Da AutoPerformance à Alta
Performance” e que inclui 5 aspectos; Mindfulness, Autoconhecimento, Ética, Propósito e Relacionamento.
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