
A Base de um Cérebro Saudável pode produzir bem-estar, 

harmonizar e curar pensamentos negativos 



Richard Davidson, PhD em neuropsicologia e pesquisador na área de neurociência 

afetiva descobriu que uma mente calma pode produzir bem-estar em qualquer tipo de 

situação, e ao investigar as bases da emoção ficou surpreso de ver como as estruturas do 

cérebro podem mudar em tão somente duas horas. Em 1992, conheceu o Dalai Lama e 

este lhe disse: “Admiro seu trabalho, mas acho que você está muito centrado no estresse,  

na ansiedade e na depressão. Nunca pensou em focar suas pesquisas neurocientíficas na 

Gentileza, na Ternura e na Compaixão?” Há uma diferença substancial entre empatia e 

compaixão. A empatia é a capacidade de sentir o que sentem os demais. A Compaixão é 

um estado superior, é ter o compromisso e as ferramentas  para aliviar 

 o sofrimento. Os circuitos neurológicos que  levam à  empatia ou à  

compaixão são diferentes. 



E a ternura? 

Forma uma parte do circuito da Compaixão.  

E a Gentileza e a Ternura se pode treinar em qualquer idade. 

E como se treina isso? 

Primeiro, no experimento, levando a mente deles até uma pessoa próxima, que eles 
amam. Depois, pedimos que revivam um momento em que essa pessoa estava sofrendo e 
que cultivem o desejo de livrar essa pessoa do sofrimento. Logo, ampliamos o foco para 
pessoas não tão importantes e, por fim, para aquelas que os irritam.” 

Da meditação à ação há uma distância. Umas das coisas mais interessantes que tenho 
visto nos circuitos neurais da Compaixão é que esta é a área motora do cérebro ativada: 
a Compaixão lhe capacita para agir, para aliviar o sofrimento. 



Todo mundo quer ser feliz, saudável e inteligente, correto? Alguns acreditam que um corpo 
saudável e bem exercitado é o que resultará nesse patamar. Mas, atenção, um neurocientista diz 
que não é bem assim. Para Daniel G.Amen, neurologista americano, manter a mente saudável é a 
melhor maneira de ter uma vida produtiva e feliz. 

Amen dedicou boa parte de seu tempo e pesquisas em técnicas para analisar, por meio de imagens, 
o comportamento do cérebro humano. É referência, por exemplo, em "brain imaging", uma técnica 
que permite a pesquisadores olhar "por dentro" das estruturas do cérebro e entender quais áreas são 
afetas por desordens neurológicas. 

Em seu último livro, "Mude seu cérebro, mude seu corpo", publicado no Brasil pela editora Best 
Seller, ele analisa a importância de manter seu cérebro em um determinado estado, que o ajudará 
para o resto da vida. Ele defende que um cérebro saudável ajuda a diminuir as mudanças pelas 
quais passamos. A revista Inc listou sete hábitos que ele sugere, a fim de manter um cérebro e, 
por tabela, uma mente saudável. Confira: 



Mude a sua dieta: Fazer dieta é um padrão comum na nossa sociedade 
moderna, mas é algo também que a maioria das pessoas para de fazer após 
perder alguns quilos. O problema é que ficar entrando e saindo de dietas 
afeta o nosso cérebro de várias formas negativas, segundo Amen.  

Mudar a quantidade de ingestão de carboidratos ou beber mais água são 
algumas delas. Priorizar ingredientes com baixo nível  

glicêmico, carboidratos com grande quantidade de  

 fibras bem  como gorduras  saudáveis e proteínas. 



Exercite-se: Quando a nossa agenda aperta, surge novos compromissos e a 

rotina fica complicada, a primeira coisa que tendemos a fazer é cortar os 

exercícios. Amen, afirma que é uma atitude errada, o exercício ajuda a 

reduzir o nível de estresse a que o cérebro fica exposto, aumentando o fluxo 

de oxigênio, sangue e nutrientes que chegam até ele. Também deixa o 

açúcar em níveis que não são alarmantes. 

 Amen diz que o mais indicado seria variar os exercícios 

 realizados,  de modo a manter diferentes partes do  

cérebro em  atividade,  bem como exercícios de 

 coordenação e alongamento. 



Medite: Pode ser difícil encontrar tranquilidade. Mas sim, manter-se em paz é 

fundamental, segundo Amen. Ajudará a deixar calmo um cérebro ansioso e acabar 

com as respostas emocionais negativas. 

ajudar  

a acabar com as respostas emocionais negativas. 

 

Mate os pensamentos negativos: Um dos maiores perigos contra nosso cérebro 

é ter pensamentos negativos automáticos. Eles vêm para todo mundo, mas mantê-

los é algo extremamente perigoso ao nosso cérebro. Entre as estratégias para não 

deixar que isto ocorra, Amen defende que acima de tudo é preciso questionar esses 

pensamentos a fundo, identificando como você se sente  

com relação a eles e, depois, transformá-los ao mudar  

a perspectiva de encará-los. 



Ouça música clássica: foco é o maior desafio para pessoas que 

têm uma agenda cheia e dezenas de compromissos diários. No 

livro, Amen cita um estudo que mostra que pessoas que escutam 

Mozart são mais focadas e melhoram suas habilidades sociais na 

hora de realizar uma atividade. 

Gaste tempo com pessoas positivas: manter-se longe de pessoas negativas, que nos 

fazem mal, é algo muito enfatizado por Amen. Assim, é possível remover alguns gatilhos 

que provocam alterações químicas em nossos cérebros e que acabam nos fazendo mal. Gaste 

tempo com quem você sabe que será bom para você. Estará ajudando a manter seu cérebro 

saudável. 



Aprenda algo novo todos os dias: Einstein uma vez disse 

que, se as pessoas gastassem 15 minutos de seu dia 

aprendendo algo novo, em um ano, elas seriam experts em 

um assunto e, em cinco anos, experts nacionais. Amen 

concorda e afirma que fazer disso uma tarefa diária que 

quebra a rotina, mantém o cérebro revitalizado e estimulado. 

A nossa mente é composta por sentimentos, emoções, pensamentos, crenças e sensações. 

Algumas pessoas associam à mente a alma, outros a energia. Sendo assim, como 

manter nossa alma e mente saudáveis? Cuidar das nossas emoções, nutrir pensamentos 

positivos, exercitar a mente são atitudes que nos trazem inúmeros benefícios.  





Pensamentos repetitivos levam a auto obsessão e nos tornam escravos de uma mente confusa e doente. 

Os pensamentos repetitivos são aqueles que surgem em nossa mente e insistem em continuar, mesmo 
quando não queremos que eles apareçam. Normalmente, são pensamentos negativos, indesejados e 
surgem em forma de preocupações, medos, ou pensamentos ruins. 

Entre os exemplos de pensamentos repetitivos vemos: 

•Medo de ficar doente ou que isso aconteça com algum amigo ou familiar 

•Medo de contrair alguma doença ou morrer. 

• Achar que as coisas estão sempre desorganizadas e ter uma necessidade obsessiva de organização e 
simetria. 

• Preocupação excessiva com pequenas coisas (como trancar a porta, desligar o forno,…) 

• Sentir o outro como ameaça, insegurança, desconfiança. 

  Esses pensamentos podem atrapalhar a rotina do indivíduo, além de gerar muita ansiedade e 
angústias.  



O segredo é que, como todos os pensamentos, o que estamos ruminando não tem significado 
por si só. Isto é, se você parar de dar importância a esse pensamento, ele diminuirá a 
frequência até deixar de aparecer. Quando ele aparecer, não dê importância e tenha 
consciência de que ele é apenas uma construção de sua mente. 

Quando você estiver obcecado com o passado ou se preocupando com o futuro, faça a seguinte 
pergunta: “Posso resolver isso?”. Se a resposta for sim, identifique o que você pode fazer e 
faça. Se a resposta for não, faça o possível para aceitar o que é.  

O problema dos pensamentos obsessivos pode estar no  

desconforto que sentimos por não conseguirmos controla-los, 

 e, para isso, nada melhor do que  a meditação.  

Enquanto você trabalha para desafiar as ruminações,  

usar exercícios de meditação.  

 



Meditação é o ato de limpar seus pensamentos e focar em como a mente e o corpo se 
sentem no momento presente. Para isso, a meditação oferece uma série de práticas para 
nos trazer para o momento presente, o que é um ótimo remédio para a ansiedade. 

Quando o pensamento obsessivo entrar em cena, experimente realizar exercícios de 
respiração profunda, respirando devagar e contando até quatro, prenda a respiração por 
mais quatro segundos e depois expire para outra contagem de quatro segundos. Além 
disso, exercícios de aterramento também podem ajudar a quebrar o ciclo de ruminação. 

 Então, aprecie seu entorno com todos os seus sentidos,  

identificando, por exemplo, cinco coisas que você vê, 

 ouve, cheira, saboreia.  Portanto, esteja presente  

no momento “agora”. 



Você pode relaxar agora 
Vamos lá e abra seus olhos 
Respire profundamente agora 
Estou com você 
 

Oh, minha doce e doce criança 
Quem você pensa que é? 
Você é filho de Deus 
E isso nunca vai mudar 
 

Você teve um sonho, você entendeu mal 
Você pensou que estávamos separados 
Mas agora você ouve minha voz e 
 

Você pode relaxar agora 
Vamos lá e abra seus olhos 
Respire profundamente agora 
Estou com você 

Você é o amor da minha vida 
Você é minha única criação 
Você é eternidade 
 

Você teve um sonho, você entendeu mal 
Você pensou que estávamos separados 
E isso nunca vai mudar 
Mas agora você ouve minha voz e 
Você pode relaxar agora 
Vamos lá e abra seus olhos 
Respire profundamente agora 
Estou com você 
 
Você é o amor da minha vida 
Você é minha única criação 
Você é eternidade 
E isso nunca vai mudar 
 
Você pode relaxar agora 
Estou com você 
Você é filho de Deus 
E isso nunca vai mudar 
 
Você pode relaxar agora 
Você é filho de Deus 

Você Pode Relaxar Agora 


