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PENSAMENTO
CONTROLADO
Um passo-a-passo rápido para
controle de pensamentos.

ESCRITO POR RAFAEL GRANELLA
Aprenda a controlar pensamentos, volte
para o aqui e agora, diminua ansiedade.

Em meio a tanta informação, nosso dia a dia tem
passado a ser cada vez mais agitado.
Tamanha é a quantidade de informações que
nosso cérebro recebe.
Devido a isso, atualmente no Brasil mais de 43%
da população sofre com transtorno de ansiedade,
e esse número tende a aumentar cada vez mais,
visto que o volume de informações dobra a cada
83 dias, e a maioria desse conhecimento está na
palma da nossa mão.
E ai eu pergunto, como você tem se preparado
para isso em meio ao seu ambiente de trabalho?
E em meio as seus relacionamentos interpessoais?
Já pensou como seria se pudesse potencializar
seu cérebro para controlar seus pensamentos?
E é isso que vou te ensinar nesse passo-a-passo.
Aproveite!

Na nossa opinião autoconhecimento virou frase
pronta, não basta toda a informação ao nosso
redor, cada vez mais precisamos escutar nossas
vontades internas e respeitá-las.
Estamos saturados de tantas escolhas, de tantos
pensamentos, de tantas emoções.
E por isso preparei esse manual.
As pessoas cada vez mais querem melhorar,
buscam conhecimento em fontes confiáveis, em
fontes inconfiáveis, buscam a explicação em
crenças que muitas vezes limitam-nas em tudo.
para buscarem uma explicação como desculpa
para aquela ação que não estão tomando.
Controlar os pensamentos pode te ajudar a
entender um pouco mais sobre você mesmo, e
principalmente observar suas emoções e o que
está te bloqueando de uma tomada de ação.
Mas antes de iniciar o passo-a-passo é importante
que você entenda um pouco mais da forma que
sua mente entende as informações a sua volta.
Vamos lá?

Antes de explicar sobre cada um deles, quero que
você pare por um momento, e lembre de um
trauma que você teve, pode ser algum medo, ou
até mesmo uma memória positiva, enfim, uma
situação que tem voltado em sua mente
atualmente, após lembrar, respire bem fundo e
por uns 2 minutos feche seus olhos.
Muito bem, agora pergunto a você, essa
lembrança, tem som? Tem alguma sensação?
Quente ou fria? Pulsante ou cirular? Em qual parte
do corpo? Essa lembrança, como era a imagem?
Colorida ou preto e branco? Você estava em
primeira ou terceira pessoa?
Agora que você percebeu um pouco mais como
as lembranças se manifestam na sua mente,
vamos começar a entender um pouco mais sobre
a flexibilidade do pensamento.
Gosto muito do escritor Leonard Mlodinow, ele
aborda com muita prática o poder da
neuroplasticidade e do pensamento flexível.

Entendemos cada vez mais que a inteligência
emocional deve ser ampliada, em todos fatores,
que buscar uma terapia não é feio, e que todo
mundo precisa.
Entendemos também que para alguns são mais
fáceis e para outros um pouco mais difícil ampliar
essas percepções.
Entenda sempre, todos nós possuímos todos
recursos ao qual precisamos, dentro da nossa
mente, e nossa mente está a todo momento
conectado com nosso corpo, a questão é,
ninguém nunca nos ensinou a entender as
emoções.
Aprendemos a falar, aprendemos a andar,
aprendemos a cair e lidar com a dor, a
se superar, mas ninguém nos ensinava até então a
controlar as emoções.
Entendo que deve estar se perguntando, mas
Rafael é tão fácil assim?
Posso dizer que quanto mais você treinar, como
tudo que se colocar a fazer, mais fácil ficará.

Muitas pessoas vivem no piloto automático, a
grande maioria aliás, elas seguem suas vidas sem
parar para pensar no que estão fazendo, ou da
forma ao qual estão agindo.
Sempre lembre que para sua mente, imaginação
e realidade são a mesma coisa, se você treinar sua
mente para determinadas situações com
comportamentos e reações que desejaria ter, vai
ficar mais fácil de ter um controle sob
determinada situação.
Por exemplo, já aconteceu de você não conseguir
reagir a uma determinada situação e depois
pensar, poxa por que não fiz isso? Por que não
reagi?
A partir de agora, treine sua mente a essas
situações, ensine a ela como pode reagir, no
momento que você ensina ela aprende, mesmo
que na imaginação, você estará ensinando
recursos para ela e consequentemente quando
precisar usar, pensará a respeito, e ai sim, você
pode validar se fará uso ou não do recurso criado.

Então agora vamos para o nosso passo a passo,
para sair desse piloto automático e começar a
desenvolver a "Atenção Plena sobre seus
pensamentos" e ao agora.
O primeiro passo é fazer um "Sentindo seu Corpo":
deite-se ou sente-se em uma posição confortável,
durante uns 20 minutos, vista uma roupa
confortável, e feche seus olhos.
Sugiro colocar alguma playlist de relaxamento, ou
até mesmo de sinos tibetanos, ajuda muito no
processo.
Nesse processo com os olhos fechados, respire
bem fundo algumas vezes, lentamente, e
concentre-se no seu corpo como um todo.
Sinta seu peso, e a sensação do contato com a
superfície onde está sentado ou deitado.
Após isso, sinta seus pés, e a sensação de todas
as partes do seu corpo.
Observe se seus pés estão quentes ou frios, tensos
ou relaxados, se tem alguma dor ou desconforto.

Após isso, deixe sua atenção subir pelas pernas,
coxas, quadril, tórax, ombros, braços, mãos,
pescoço, cabeça, rosto, sinta até mesmo seu couro
cabeludo.
Após reverta o processo e desça até os pés
novamente.
O segundo passo é desenvolver a "Atenção Plena"
aos pensamentos: durante 20 minutos, ou até
um pouco menos, você vai começar fechando os
olhos e respirando fundo.
Se concentre na respiração até sua mente relaxar.
Depois relaxe a concentração, e deixe os
pensamentos vagar, preste a atenção em cada
pensamento de forma distanciada, sem julgar
nem se envolver.
Preste atenção se é um sentimento ou imagem
mental, se tem diálogo interior, se some ou leva a
outro pensamento, se tiver algum pensamento
atrapalhando o exercício, aceite-o e observe esse
pensamento também.

O terceiro passo é "Comer com Atenção Plena":
esse exercício é mais rápido que os outros, cerca
de 5 minutos.
Pode ser feito com a comida que você quiser.
Em geral pode ser feito com qualquer alimento.
Comece respirando fundo, esvaziando a mente,
depois segure o alimento, gosto bastante de fazer
com chocolate, concentre-se nele.
Se estiver embrulhado, sinta a embalagem. Vire
nos dedos e sinta a textura. Depois desembrulhe e
sinta o chocolate, observe a aparência, sinta o
aroma. Observe como seu corpo reage a isso.
Agora leve o chocolate devagar a sua boca, passe
a língua, preste atenção na sensação.
Concentre-se nos sabores e sensações percebidos
na língua, esteja ciente do desejo de engolir o
chocolate, se surgir o desejo.
Enquanto o chocolate derrete, engula devagar,
sempre consciente das sensações.

Essas técnicas além de fazer sua atenção e
concentração aumentar, irá controlar até
mesmo sua ansiedade e aumentará sua auto
percepção.
Sabemos que nem sempre será fácil nesse início,
mas como sempre falamos nos treinamentos, tem
que treinar, quanto mais você treinar mais
habilidoso ficará.
Caso tenha dificuldades, ou dúvidas, e caso queira
compartilhar sua experiência conosco, segue a
gente lá no Instagram @permeasys e nos envie
suas dúvidas. Aproveite também para conhecer
nossos cursos online, presenciais e outros e-books
em nosso site www.permeasys.com.br.
Espero que tenha gostado! Faço bom uso das
ferramentas, e lembre-se:
Pensar e sonhar é o maior dom que você tem,
acreditar e agir só depende de você!
SONHE, ACREDITE, OUSE!
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