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EDITORIAL

A hora é agora!
KLEBER RODRIGUES

VICEPRESIDENTE RGM BRASIL

O momento é de mobilização!

ma, e falaremos para o mundo, com a utilização da
Inteligência Artificial.

O mundo está fragilizado, com guerra, crise financeira e doenças. As pessoas estão fragilizadas,

Em outubro, teremos o nosso Congresso Global

com medos, inseguranças e incertezas. Não há co-

de Mentoring! Até o final do ano, as ferramentas de

mo prever o final da história, mas há como constru-

contato e interatividade em nossa comunidade se-

ir uma jornada mais saudável e realizadora!

rão aprimoradas.

O mundo precisa de mais Mentores! Mas Mentores

...E no próximo ano estaremos no Metaverso! Uau!

de verdade, que tenham um profundo senso de
propósito e que sejam generosos e comprometi-

Isso tudo nos enche de otimismo! As ações não

dos em auxiliar as pessoas, as instituições e a nos-

param porque o mundo necessita! O mundo carece

sa sociedade! Porque empresas, pessoas e seto-

de experiências ricas, de pessoas sábias e de gen-

res sociais precisam de nós!

te generosa!

A RGMentores vem crescendo para ajudar os men-

E na nossa edição deste mês contamos com a con-

tores a impulsionar o desenvolvimento e evolução

tribuição de alguns dos nossos mentores de língua

espiritual consciente da humanidade.

portuguesa.

Somente neste ano, já realizamos dezenas de fó-

Para desenvolver as destrezas para este mundo

runs gratuitos com conteúdo inspirador que alimen-

complexo, temos o artigo do nosso Embaixador

tarão nosso próximo Guia Mestre da Mentoria!

Tadeu Ferret sobre Liderança Espiritualizada e o da
nossa

...E ainda teremos muitos mais. Teremos um con-

Embaixadora

Adriana

Cruz

sobre

a

Comunicação.

gresso no Peru este mês. Ainda virão outros encontros, Fóruns e networking.

Contamos ainda com artigos para desenvolver nossa mente e atitude: a nossa Embaixadora hispano-

Nos próximos meses, os novos recursos tecnológi-

lusitana Lennys Guerra nos brinda com um artigo

cos em nosso site irão derrubar a barreira do idio-

que nos inspira a ousar; a nossa querida e entu........
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siasmada Embaixadora Fernanda Ferreira falando

Para você que ainda não é da rede, acesse o nos-

sobre o medo assim como o meu, com outra abor-

so site, conheça, e se desejar inscreva-se! Faça

dagem sobre esse mesmo tema

parte dessa grande mobilização! Precisamos unir
os braços e inflamar os corações de pessoas incrí-

...E contamos ainda com nosso querido Nicolás Pa-

veis para construirmos juntos um mundo muito me-

checo, de Oakland, Califórnia, nos trazendo uma

lhor!

reflexão fundamental sobre a família!
Lembre-se de encaminhar essa revista para seus
Imperdível!

amigos, parentes, colegas de trabalho, conhecidos
e compartilhar nas redes sociais! Um pequeno ges-

Para você que é da rede, convido a participar mais

to que pode fazer uma grande diferença!

de nossos eventos e contribuir ainda mais com
seus conteúdos! E venha conosco para lotar nosso
congresso!

Tenha uma ótima leitura!
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NOTA DE CAPA

O desafio de formar
famílias saudáveis
em tempos de
incertezas
NICOLÁS PACHECO

A família continua sendo a organização social mais

entrada em um período diferente de convivência,

importante para o homem. Pertencer e cuidar dela

os índices de consumo de álcool nos lares aumen-

é vital no desenvolvimento psicológico e social do

taram e nem todas as famílias conseguiram criar

indivíduo. As rotinas familiares foram alteradas du-

um ambiente saudável em meio a essa “nova nor-

rante a pandemia do COVID-19, as crianças tiveram

malidade”. As expectativas de nossos filhos foram

que ficar em casa sem ver seus amigos e os casa-

ofuscadas pelo fechamento das escolas e os e-

is, de repente, passaram mais horas juntos do que

gressos não puderam comemorar o triunfo de subir

estavam acostumados, causando atritos que não

mais um degrau na carreira acadêmica, causando

haviam experimentado anteriormente. O medo do

frustração entre nossos jovens. A falta de emprego

desconhecido e o estresse de tentar continuar

em muitas famílias, pelo menos um membro delas

com uma vida "normal" passaram a fazer parte das

e em muitos casos mais, exacerbou a vida diária,

conversas familiares. Os membros da família com

especialmente pela escassez de ter o que é ne-

maior capacidade de adaptação foram os que me-

cessário para viver. "Espere um pouco" foi a primei-

lhor navegaram neste momento de crise e alguns

ra resposta, mas logo percebemos que essa não

descobriram pela primeira vez seu caráter, aquela

era a realidade, e a necessidade de modificar os

parte do ser humano que se revela melhor em me-

papéis familiares era uma necessidade imediata,

io às crises. O otimismo e a fé foram confrontados

nem todos estavam dispostos a aceitar novas res-

com uma realidade que ninguém estava em condi-

ponsabilidades que puseram em crise a autoridade

ções de explicá-la, nem o alcance que ela teria. A

dos pais.

atitude de enfrentar a vida para muitos era um
desafio que diversas vezes se refletia no silêncio.

E de repente começamos a ver nas notícias algo
que pensávamos que nunca chegaria em nossa ca-

Um dos primeiros efeitos negativos nas famílias foi

sa: a perda de entes queridos. Primeiro os mais vul-

a fadiga, o cansaço causado pelo estresse na bus-

neráveis, e então começou outra batalha emocio-

ca por novas formas de comunicação e convivên-

nal que altera os sentimentos e o otimismo diante

cia. De um dia para o outro, nos foram proibidos

da crise. Muitos de nós perdemos os seres que

abraços e sinais de carinho que tanto ajudam a al-

mais amamos e isso nos fez sentir sozinhos e com

ma em momentos de angústia. Os conflitos conju-

medo de que não fosse o fim, para muitas famílias

gais tornaram-se mais agudos em decorrência da

isso foi desastroso, a família sofreu como nunca.

....
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Os mais fortes da família chorando em silêncio en-

permitiu que muitos corrigissem o caminho que pen-

corajaram outros em público, muitos deles até hoje

savam estar trilhando, a profissão que pensavam

não conseguiram sair dessa crise emocional. A

que iriam estudar, e nossa visão do que é importan-

mãe tem a influência e o pai a autoridade, dois

te e valioso mudou com o sofrimento, a escassez e

ingredientes que permitem que a família cresça,

a perda. O amor estagna onde não há comunicação

neste momento os dois personagens estão viven-

e agora é hora de falar novamente, de acordar e

do sua própria batalha e os filhos aguardam uma

estar consciente, essa capacidade que nos permite

resposta. Em meio a essa crise, surgem fontes al-

perceber em tempo real o que está acontecendo

ternativas de distração, como as redes sociais, que

em nossas vidas e na vida dos outros, nossos pa-

na época nos afastavam da dor, mas que a longo

rentes, por exemplo. Um benefício de estar atento é

prazo causavam uma dependência, principalmente

que as emoções podem ser reguladas, a fadiga é

entre crianças e jovens, que não era saudável e a-

gerenciada e a criatividade é estimulada diante de

gora podemos ver as consequências. Na ausência

novos desafios. As distrações e as tentações são

da possibilidade de conviver com amigos de verda-

sabotadoras do sucesso e não podemos permitir

de, recorreu-se aos distantes, aos desconhecidos

que contaminem o funcionamento familiar, afetando

e tornou-se regra, a mesma relação entre pais e

a alma e, portanto, o próprio ser que é o bem mais

filhos, ou mesmo entre a mesma família, tornou-se

valioso que cada um de nós possui.

por vezes distante e fria.
Depois de mais de dois anos sofrendo com essa
crise mundial, o desafio é formar famílias saudáveis
e a pergunta é: Como fazê-lo? Cada família tem sua
própria cultura, mesmo entre dois irmãos se formam famílias diferentes, talvez semelhantes, mas
certamente com características próprias. A cultura
é composta por 3 ingredientes: o que é verdadeiro,
o que é correto e o que é importante. Um bom ponto de partida é começar por aí e saber as respostas para essas 3 perguntas. Responder a quem somos como família é necessário para poder estabelecer um caminho a seguir, pois temos objetivos,

Depois de responder a quem somos como família e

sonhos, planos que talvez tenham sido abandona-

encontrar nossa identidade, o próximo passo é re-

dos e agora é a hora de falarmos sobre isso nova-

conhecer os problemas que enfrentamos e assumir

mente. Nesse processo é importante reconhecer e

compromissos para resolvê-los. Cada membro en-

celebrar nossas individualidades, cada família é ú-

frenta uma batalha e será importante ouvir com a-

nica e é isso que torna a convivência rica. A crise

tenção para não perder detalhes e saber onde está

.....
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cada um. Não podemos assumir que somos os mes-

expressar nossas emoções, sem medo de julga-

mos depois da crise, possivelmente encontraremos

mento.

fracassos, mas isso não é o fim e sim parte do processo natural do crescimento humano, sejamos mi-

Vamos modelar a humildade. Nesse sentido, é

sericordiosos, humildes e corrijamos com amor, é a

importante descobrir nossa inteligência emocional

ferramenta que nunca falha para poder crescer em

que nos dá a capacidade de entender nossas

harmonia. Sejamos hábeis em fazer perguntas, isso

próprias emoções e as dos demais. A falta de

nos permitirá descobrir coisas novas, expressar o

inteligência emocional entre os pais, os líderes, po-

que nos apaixona. Todos temos uma história para

de ser devastadora para o resto da família. Os

contar e muitos de nós estão ansiosos para encon-

abraços foram proibidos e é hora de tê-los nova-

trar um aliado, companheiro de jornada ou, em mui-

mente. Podemos estar distantes, mas não ausen-

tos casos, apenas precisa de alguém para nos ouvir

tes. Estejamos presentes na alegria e na tristeza

com atenção.

de nossos entes queridos, não há nada mais prejudicial do que a indiferença entre os membros da e-

A lista de ideias para formar famílias saudáveis po-

quipe. Vamos entrar nesta nova etapa em um clima

deria continuar ou podemos até gerar as nossas

de abertura, confiança, respeito e empatia, saben-

próprias a partir de nossas prioridades, de nossa i-

do que tentar alcançar objetivos difíceis, de longo

dentidade, mas acho importante estarmos dispos-

prazo pode provocar emoções intensas que exigi-

tos a continuar essa jornada da vida sem medo de

rão o esforço conjunto de todos os membros da

mostrar nossa humanidade, de sermos capazes de

família.

Para acessar todos
conteúdo do RGM, visite:
rgmentores.org/contenidos
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MOTIVAÇÃO

Atreva-se,
você consegue!
LENNYS GUERRA

Como mentora, tenho sempre de empoderar aos

nha lembrado todas as razões aparentes para não

meus mentorados de uma forma ou de outra, enco-

o fazer, como podem ver, afinal fi-lo. Isso significa

rajá-los a ir além de si próprios, ajudá-los a sair da

que estou a crescer como profissional e pessoa,

sua zona de conforto, em resumo, fazer com que

em resumo, sai da minha zona de conforto e estou

se atrevam. Gente bela: é fora da zona de conforto

a expandir-me.

que o crescimento existe.
Eu particularmente penso, que a vida foi feita para
Se estiver actualmente confortável em algum as-

ser fácil, mas somos nós que a complicamos com

pecto da sua vida, pode ser que não esteja a cres-

a nossa maneira de pensar. Portanto, quando lhe

cer, e com isto, não quero dizer que tenha de estar

digo que, quando se sente desconfortável, está a

sempre desconfortável para crescer, porque por ve-

crescer, não quero dizer que tenha de se sentir

zes, crescemos tanto que nos podemos sentir con-

mal ou estressado o tempo todo, o que estou a di-

fortáveis durante um período de tempo mais longo.

zer é que, quando se sente um pouco desconfor-

Por outro lado, por vezes, sentimo-nos desconfor-

tável, está no caminho do crescimento.

táveis em situações que não sabemos como resolver ou em que nos sentimos presos e isso não signi-

Lembra-se, por exemplo, quando estava a apren-

fica que estejamos a crescer. Faz sentido para si?

der a conduzir, a falar uma segunda língua, a usar o
computador ou mesmo um novo modelo de tele-

Portanto, pode perguntar-se: Lennys, como é que

móvel, lembra-se? Certamente sentiu-se um pouco

eu sei realmente que estou a crescer? Quando se

lento e perdido, no entanto, atreveu-se "et voila"

atreve a fazer algo que está fora da sua zona de

você conseguiu.

conforto, está a crescer. Deixe-me dar-lhe o meu
próprio exemplo. Há pouco escrevi um artigo em

Lembro-me na perfeição quando eu estava a apren-

inglês para uma revista pela primeira vez na minha

der a conduzir, nem sequer conseguia ter o rádio li-

vida (sorriso de satisfação e gratidão à vida pela o-

gado, porque me estressava, sentia que o rádio es-

portunidade) e, embora a minha amiga "a síndrome

tava de alguma forma a interferir com a minha con-

do impostor" tenha falado muito comigo e me te-

dução, será que isso também lhe aconteceu?

.......
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Agora, adoraria que você se lembrasse de uma si-

vançar ainda mais, mas no passado todas estas

tuação na qual, aprender não foi assim tão fácil, u-

coisas eram consideradas impossíveis.

ma situação na que foi preciso um grande esforço
para conseguir. Já a encontrou? Muito bem, lem-

Pense nisto sempre que sentir que algo é impossí-

bra-se de quantas vezes pensou que não teria su-

vel para si. Analise agora mesmo aquela parte da

cesso?, lembra-se quando disse a si próprio que

sua vida na qual quer melhorar, evoluir, crescer,

era quase impossível de aprender? No entanto, ho-

mudar e que está a ser difícil de alcançar. Pela mi-

je pode dizer com orgulho que foi bem-sucedido.

nha experiência, digo-lhe, dê a si próprio o tempo

Nesse momento cresceu, quer como mãe, pai, fi-

de que precisa para aprender. A aprendizagem re-

lho, profissional ou como pessoa.

quer tempo, prática e empenho. Sim, eu sei que
neste mundo globalizado estamos sempre a cor-

Hoje quero lembrar-lhe que, apesar das dificulda-

rer, mas abrande um pouco e dê a si próprio a o-

des que possam surgir no seu caminho, você con-

portunidade de evoluir, merece-o apenas pelo

segue e sempre conseguirá, desde que não desis-

facto de existir.

ta demasiado cedo. Acredito fervorosamente que
não há coisas impossíveis, apenas coisas que ain-

Confie mais em si próprio e na vida, permita que o

da ninguém conseguiu fazer. O que acha que pen-

bem-estar, a paz, o sucesso, a felicidade e a opu-

sariam as pessoas de outros séculos, se você lhes

lência fluam através de si. Atreva-se a acreditar

falasse de aviões, helicópteros, viagens à lua, rá-

mais um pouco em si próprio todos os dias, você é

dio, televisão, telemóveis, operações com aneste-

mais capaz do que acha.

sia ou simplesmente que a terra é redonda? Como
sabe agora, todas estas coisas existem e são pos-

Bençãos Infinitas,

síveis, e, com o passar dos anos a tecnologia vai a-

Lennys

NOSSAS REDES SOCIAIS
notícias e conteúdo para mentores

LIDERANÇA

A visão e a
importância do líder
espiritual nas
organizações
TADEU

Introdução

FERREIRA PASSOS FERREET

espírita. A busca do artigo é abordar o termo líder
com a sua integralidade: corpo, mente, emoções e

A escolha do tema para a pesquisa bibliográfica foi

sensações. Ao constituir uma organização primei-

motivada por interesse, pessoal e profissional do

ro precisamos compreender que cada uma das

pesquisador, com a finalidade em aprofundar o co-

pessoas que farão parte da equipe de trabalho traz

nhecimento em busca da relevância do tema, da hu-

consigo fatores emocionais, sociais, culturais, psi-

manização, liderança, visão holística, compreensão

cológicos. Assim, se forma uma equipe de trabalho

do comportamento humano, e das diversidades que

diversa, plural e dinâmica. Uma equipe de trabalho,

compõem uma equipe de trabalho, buscando sem-

as pessoas possam a se destacar pelas suas dife-

pre trabalhar a empatia e o cuidado nas relações

renças individuais.

com foco na melhoria dos resultados e do clima organizacional e no desenvolvimento humano.

O papel do líder espiritualizado nas organizações

O contexto organizacional aqui tratado se refere a

Um líder espiritual é consciente e, pode utilizar-se

uma empresa orgânica, ou seja, empresas vivas,

da sua consciência para transformar vidas e curar

que são reativas e ágeis, de acordo com mudan-

traumas carregados, por muitos anos, por indiví-

ças aceleradas, com novas e potentes tecnologias

duos que com ele trabalha utilizando-se de habili-

alinhadas a posturas, atitudes e experiências diver-

dades como empatia e carisma.

sificadas. Logo, estamos nos referindo a organizações do século XXI, de cenários e contextos ace-

Quando a palavra consciência aqui foi citada, vale

lerados em confronto com um futuro imaginário.

destacar o conceito atribuído à Barreto (1999),

Surge então um importante desafio: Qual a influên-

quando afirma que, a consciência é uma das

cia do líder espiritual no desenvolvimento humano,

faculdades inatas do ser humano que tem a finali-

liderando pessoas e gerenciando empresas com

dade, também, de refletir a existência como um to-

valores e atitudes muitas vezes divergentes?

do, favorecendo a identificação da sua natureza
Interna com a natureza externa, de maneira equili-

O propósito de abordar o líder espiritual nas orga-

brada, à luz dos princípios das Leis naturais que

nizações, não tem relação com religião ou filosofia

regem o universo.

...
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Ter uma visão holística da organização faz sentido

quisa de diversas áreas da ciência, como a Psico-

quando nos apropriamos do significado e da impor-

logia, a Sociologia, a Antropologia, a Economia, a

tância de cuidar de cada um dos membros, células

Biologia e as chamadas Neurociências, sendo lar-

vivas que daquela organização fazem parte. Traba-

gamente estudada em países como os Estados U-

lhar as emoções, os sentimentos, as individualida-

nidos e a Inglaterra.

de e desejos de cada membro da sua equipe faz
toda diferença quando identificamos que: a baixa

O pensamento do líder espiritual deve ter como

produtividade, os conflitos, as insatisfações e com-

ponto de partida a capacidade de influenciar pes-

portamentos inadequados pode estar atrelado a

soas para alcançar metas, porém com o significa-

situações pessoais e externas que os acompa-

do de propósito, pertencimento, desenvolvimento,

nham todos os dias no ambiente de trabalho.

reconhecimento e felicidade. Essa influência pode
ser formal, porém o desejável é que seja natural e

A liderança espiritualizada e a felicidade no trabalho

espontânea. Quando o ser humano passa a ter o
sentimento de pertencimento, podemos dizer que

Cada pessoa tem suas aspirações pessoais, seus

os seus valores individuais estão compactuados

objetivos, preferências e suas características de

com os valores da organização, logo o indivíduo se

personalidades, seus talentos e habilidades; ao

vê cumprindo sua missão de vida através do seu

constituir uma equipe de trabalho, as pessoas se

trabalho e da realização de sua vocação.

destacam pelas diferenças individuais, o reconhecimento destas diferenças é essencial para que as

A liderança espiritualizada e suas influências

pessoas possam trabalhar satisfatoriamente e, para fazer a equipe funcionar e produzir resultados, o

A liderança diz respeito ao enfrentamento da mu-

líder precisa desempenhar muitas funções ativado-

dança e à capacidade de exercer influência sobre

ras, como: o saber ouvir, trabalhar com empatia e

os indivíduos e as equipes. Os líderes estabelecem

promover a inspiração; o líder deve saber como

direções através do desenvolvimento de uma visão

conduzir e liderar as pessoas, bem como adminis-

do futuro; depois, engajam as pessoas comunican-

trar as diferenças entre elas, apresentando oportu-

do-lhes essa visão e inspirando-as a superar os

nidades de crescimento, desenvolvimento pessoal

obstáculos. Na busca por resultados, faz-se neces-

e profissional, incentivando-o e mostrando que é

sário ter bons líderes e estes, por sua vez, tornam-

possível adotar uma postura de otimismo e felici-

se responsáveis por fazer com que a equipe se in-

dade no trabalho.

tegre de forma a atingir os objetivos da organização, sem esquecer o seu desenvolvimento huma-

De acordo com Kamei (2018), em todas as épocas,

no de forma integral: corpo, mente, sentimento,

o ser humano desejou e buscou a felicidade. Du-

consciência e espiritualidade.

rante muito tempo, a felicidade foi tema de reflexão apenas na filosofia, mas nos últimos anos essa

Quando o líder pratica a espiritualidade ela conse-

situação se modificou e hoje ela é objeto de pes-

gue influenciar positivamente as pessoas e melho-

....

...
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rar o clima organizacional, fazendo com que as pes-

nização, enxergando cada indivíduo como um ser

soas se sintam mais felizes, engajadas, compreen-

diferente no que se refere a características, atitu-

dam o propósito da organização. Santarém (2003)

des e comportamentos.

explica que quando a empresa pratica a espiritualidade ela tem melhor clima organizacional, pessoas

O líder espiritual dentre muitas habilidades deve

mais felizes e consequentemente clientes melhor a-

estar conectado e aberto a conhecer a necessida-

tendidos, apresenta qualidade e produtividade da e-

de do outro e da organização, bem como a busca

quipe, melhora a imagem da empresa na sociedade

em satisfazê-las. A visão cartesiana, ainda muito

que respeitará sua marca, o produto, os serviços e

presente nas organizações é um dos pontos que

todos sentirão orgulho dessa organização.

atrasam a inserção do tema líder espiritual nas suas culturas, daí a importância do líder espiritual que

Considerações finais

proporcionará esse alinhamento de propósitos. O
tema pode e deve ser muito discutido, ainda que

Avaliando a pesquisa bibliográfica e o referencial

seja uma tarefa difícil no que se diz respeito a cul-

teórico estudado, fica evidente que a liderança es-

tura organizacional e suas mudanças, porque ainda

piritual precisa estar está cada vez mais presente

temos muitas crenças e paradigmas envolvendo

nas organizações inteligentes e, isso independe se

comportamentos e consciência humana, porém es-

é uma pequena ou grande empresa, mas que ape-

sa é uma oportunidade que pode apresentar êxito,

sar da diferenciação clara entre espiritualidade e

considerando que estamos passando por mudan-

religião, ainda temos um longo caminho a percorrer

ças tecnológicas avançadas, comunicações acele-

para vencer os preconceitos ou das lideranças ou

radas e tendências disruptivas de processos. São

da cultura organizacional. Fica claro que, empresas

mudanças e comportamentos que precisam ser re-

inteligentes precisam adotar boas práticas de lide-

vistos e avaliados para que possamos evoluir e cui-

ranças, com líderes que usem a empatia, consciên-

dar das pessoas que são movidas por mente, cor-

cia, o carisma, o respeito, a cordialidade e a huma-

po, emoção e espiritualidade.

...
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RELAÇÕES

É preciso agir,
apesar do medo
FERNANDA FERREIRA

A nossa vida é gerida por quatro forças invisíveis

Descontentes com essas relações, aparecem os poe-

das quais estamos sempre dependentes: amor,

mas, as canções, os romances. Na verdade tudo isso

morte, poder e tempo.

não são mais do que a maneira mais fácil de exprimir
aquilo que não se podendo ter, passa a existir para

É necessário amar, porque tudo é amor.

quem escreve ou lê.

É necessário ter consciência da morte, para compreender bem a vida.

O maior dom que temos é o poder das nossas

É necessário lutar para crescer, mas sem cair na

decisões.

armadilha do poder que conseguimos com isso.
É necessário aceitar que neste momento estamos

Ao decidir deixar acontecer, estamos apenas a permi-

presos na teia do tempo, com as suas oportunida-

tir que algo ocorra, a entregar ao destino e à vontade

des e limitações.

as rédeas de uma vida que tanto pode suceder como
não.

A verdade é que cada vez que olhamos para o lado
e observamos o que nos rodeia, fico com a sensa-

E assim, ficamos sempre á espera que o outro nos fa-

ção que somos aranhas rodeadas pelas nossas te-

ça ser, que nos sirva de base às aventuras e as amar-

ias. Teias essas usadas para capturar aquilo que se

guras.

aproximar.
E assim, limitamo-nos simplesmente a gerir o que
se aproxima, não nos permitimos ir em busca do
que realmente queremos, por não nos permitirmos
“ser”.
As relações, muitas vezes, mais do que escolhas,
são um preencher de um vazio. Não sabendo esperar a oportunidade certa, escolhemos a oportunidade mais fácil, aquela que “caiu” na teia.
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Numa OUTRA FACE, podemos sempre reinventar-

O autoconhecimento é o caminho da nossa liber-

nos, olhar para nós próprios e decidir o que quere-

dade, aquele que nos permite não cair na teia mas

mos. Ser mais audaz. Ser mais vigoroso. Ser mais
energético. Ser mais livre. Ser mais carinhoso. Ser

Temos medo de mudar porque julgamos que, de-

mais essencial.

pois de muito esforço e sacrifício, conhecemos o
nosso mundo.

E assim, depressa passaríamos a “ser incomensuravelmente” felizes, mas para isso temos que fa-

E mesmo que esse mundo não seja o melhor, mes-

zer as nossas próprias escolhas.

mo que não estejamos inteiramente satisfeitos, há
sempre uma nevoa ou um nevoeiro que esconde o

Como mentora, professora, mãe e mulher deparo-

que está por trás, pensamos que pelo menos não

me todos os dias com essas questões e o lutar ou

teremos surpresas. Não erraremos se o nevoeiro

resistir aparece constantemente na minha mente,

não levantar!

só para me desafiar a ser cada vez melhor pessoa.
Muitas vezes debatemo-nos com valores e preconIndependentemente do género, do estrato social,

ceitos pré definidos. Ouvimos conselhos daqui e

da raça, do país de origem somos simplesmente

dali ouvimos vozes que por vezes falam alto, tão

pessoas cheias de vontade de nos relacionar e ser

alto que parece que nos provoca dor de cabeça,

o melhor de nós mesmos, a cada momento.

outras vezes fala baixinho, tão baixinho que acabamos por não ouvir.

Desde pequenos que nos ensinaram a comparar,
olhar para o outro e ver como se comporta para

Mas um dia tudo será límpido e entendemos que é

que depois o possamos imitar.

preciso agir, apesar do medo. Apesar das dúvidas.
Apesar das recriminações. Apesar das ameaças.

Começa assim, desde criança, quando olhamos
para os nossos pais, para os adultos e para as ou-

Devemos ter a coragem suficiente para arriscar,

tras crianças e os começamos a imitar, repetir o

mesmo que o destino final seja um mistério. Mes-

que fazem, querer ser como eles. E assim começa

mo que em determinado momento possamos to-

a nossa “dependência emocional”, aquela que nos

mar uma decisão errada.

“mata” todos os dias um pouco, até a conseguirmos ver.

É difícil, sim. Mas quando decidimos arriscar o que
vamos descobrir pode ser maravilhoso e lindo, e

Somos seres únicos, nem mesmo os irmãos géme-

“dificuldade” é o nome de uma antiga ferramenta,

os são 100% iguais, mesmo que a diferença física

criada apenas para nos ajudar a definir quem

seja pouca, a personalidade de cada um é individual.

somos.
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MENTORIA

Medo: meu
maior mentor!
KLEBER RODRIGUES

Eu sempre tive muito medo. Desde pequeno ele se

Tinha medo de não ser aceito, e não interagia; me-

fez muito presente.

do do que as pessoas iam pensar de mim, e não
ousava; medo de não conseguir, e não tentava.

Lembro-me de quando meus parentes de Minas
Gerais nos visitavam. Eu devia ter 4 ou 5 anos. En-

Milhares de episódios se sucederam. Tinha ainda a

quanto a família conversava na mesa eu me sentei

temida professora de inglês, que em meio aos

em um canto e coloquei um LP (sim, sou desse

exercícios adorava me olhar, apontar para mim

tempo) que escutava sozinho e entediado.

com energia e gritar “YOU”, e eu supostamente teria de continuar falando em inglês para a turma...

Na escola, aos 6 anos, nunca me esqueci de uma

Claro que não saía, e até atrasou meu aprendizado

situação muito constrangedora, porque não tinha

de inglês – sim, já superei!

coragem de, no meio da aula, pedir para ir ao banheiro.

Por medo de um futuro incerto, escolhi fazer vestibular para um curso com o qual não me identificava.

Campeonato de futebol com outras escolas? Eu o-

Mas parecia que traria uma estabilidade profissional.

lhava para as crianças que eu não conhecia e travava.

Com o estresse do vestibular, entrei para uma academia de luta para extravasar a tensão. Tive um óti-

...E claro, tinha poucos amigos e normalmente era

mo professor que soube me incentivar e desenvol-

alvo de todo tipo de bullying, em uma época que

ver. Em pouco tempo eu entrei para a equipe de

ninguém sabia o que era isso.

competição.

Veio a pré-adolescência, e eu vivi as paixões platô-

Sim, dentro da academia eu me sentia empodera-

nicas... Olhava as meninas de longe e não tinha co-

do e ambientado! Treinamos exaustivamente para

ragem sequer de conversar. Uma vez tive a “bri-

o meu primeiro campeonato e eu era uma das

lhante ideia” de escrever um bilhete para uma des-

grandes apostas da equipe. Quando subi no ringue,

sas paixões, que mostrou para todo o colégio e a-

com a plateia e um adversário que nunca tinha vis-

cabei sendo o motivo de um festival de risadas.

to... Congelei!
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E a vida real não acontece como nos filmes holly-

parecia automática. E esqueci do frio na barriga, e,

woodianos: Foi bem doloroso...

como costumo dizer hoje em dia, “Frio ninguém vê!”

Que paradoxo... O medo, o famoso “instinto de so-

E foi aí que comecei a entender o que o medo ver-

brevivência” estava roubando a minha vida! Tomava

dadeiramente me dizia!

decisões ruins, me privava dos relacionamentos e
negava meus próprios sonhos!

Ele não é um instinto de sobrevivência, mas um alerta de preparação!

Mas se é instinto, todos possuem, e por que comigo era assim?

Ele não está tentando me proteger da crítica, mas dizendo para estar mais atento e preparado diante das

E foi aí que comecei a atentar para outra parte do

pessoas! Ele não diz para você não entrar na jaula de

medo. O medo do futuro desastroso que eu vinha

um leão, mas para, se você entrar, estar devidamen-

construindo me cobrava uma nova atitude! E como

te preparado! Ele não diz para você não andar no pa-

o mesmo fator que me congelava agora poderia

rapeito de um edifício, mas para, se você quiser fa-

me impulsionar?

zê-lo, primeiro buscar um professor da arte circense!

Os anos seguintes foram uma batalha constante,

Como bom ser humano, muitas vezes não sabe-

naturalmente com pouquíssimas vitórias da minha

mos ouvir...

parte. E por medo de ter de trabalhar na área que
eu havia escolhido tão mal, assim que me formei,

Já se vão 26 anos daquela apresentação do mes-

entrei no mestrado em outra área.

trado. Mudei de profissão, superei os desafios relacionais e as barreiras profissionais, porque aprendi

Foi então, que logo no primeiro semestre - quando

a escutar essa voz interior!

teríamos de apresentar um trabalho complexo que parei para atentar ao medo que é comum a

Hoje, eu vibro ao poder falar para multidões! Já fa-

grande maioria das pessoas. Claro que eu também

lei para grupos de mais de 5.000 pessoas com u-

estava desesperado com a ideia de apresentar pa-

ma tranquilidade incrível, e falei para grupos de 20

ra o público, e me preparei muito. Depois de mui-

pessoas e sentir o famoso “frio na barriga”. Não te-

tos ensaios e uma apresentação - que eu hoje cha-

nho controle sobre isso! Mas sei que é o medo,

maria de terrível, mas... - ouvi de algumas pessoas:

meu mentor, simplesmente dizendo: “Você precisa

“Nossa, você apresentou tão bem!”

caprichar mais!” ou “Aquele diretor é resistente e
você precisa quebrar a resistência!” ou até mesmo

Sério? Eu estava apavorado!! Mas por mais que

“Sua energia está fraca, coloque mais de si!”.

eles percebessem um pouco do meu nervosismo,
eu consegui passar a minha mensagem! ...E bem!

Não “PARE” para ouvir o medo. Escute-o primeiro e

Graças a minha preparação. Depois de muito trei-

depois decida se você deve parar ou como você

no, a apresentação, em um determinado momento,

deve continuar! Mas lembre-se: Ele é seu aliado!
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COMUNICAÇÃO

Comunicação
e as novas
habilidades
ADRIANA CRUZ

Num mundo de tanto evolução tecnológica, de tan-

mance das pessoas. Isso implica em pressão, isso

to avanço no campo digital, a comunicação direta

implica em frustração muitas vezes, isso implica em

entre as pessoas ainda é um transtorno para mui-

ansiedade.

tos. Para muitas pessoas, esse transtorno é um
medo imenso que gera um baixo resultado de

Dentro dessa linha de pensamento, onde está a

compreensão, um transtorno que transmite insegu-

raiz do problema? No avanço rápido tecnológico?

rança e compromete a mensagem.

Nas pressões exageradas? Ou na não atualização
comportamental de muitas pessoas?

Não sei se você, leitor, ao ler esse artigo, você se
encontra naquele grupo de muito medo, de baixa
performance, ou no grupo de quem desenvolve e
prepara pessoas com essas necessidades comportamentais. A grande questão é que vivemos
num paradoxo: evolução tecnológica que facilita a
comunicação de um lado, e de outro lado a comunicação entre pessoas sendo ainda um “bicho papão” a ser vencido.
Na análise desse paradoxo, vemos a questão comportamental ainda sendo necessária de muito apri-

Todas as noites, meu computador está programa-

moramento. O tecnológico avança rápido, mas as

do para atualizar, confesso que já tive situações

pessoas avançam devagar. Acompanhar todas as

em que precisava dele, e ele me trazia uma mensa-

tecnologias que facilitam a comunicação digital,

gem que estava se atualizando, para eu não desli-

não significa substituir ou mesmo que a comunica-

gar ele e aguardar... fielmente eu sempre aguardo,

ção direta esteja aprimorada da mesma maneira.

posso não gostar da demora... mas sou fiel à mensagem... aguardo e não desligo. E nós??? Fazemos

Reforço: O tecnológico avança rápido, mas as pes-

nossas atualizações constantes? Não vou nem fa-

soas avançam devagar, e a razão dessa diferença

lar em atualizações diárias ok?, mas vamos falar

de acompanhamento, é que gera uma baixa perfor-

das atualizações constantes.

...
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Sou treinadora comportamental, oratória é um trei-

tendimento, ou seja, falar de maneira como o outro

namento de alta procura em minha empresa, no en-

lhe entenda, e para o outro entender, impõe empa-

tanto muitos participantes, muitos deles, estão en-

tia, impõe olhar com os olhos dos ouvintes.

raizados nas concepções da oratória antiga, numa
concepção onde comunicação adequada é aquela

São percepções que para serem praticadas, exi-

centrada ainda no orador, centrada em quem fala,

gem um aprimoramento dessa habilidade constan-

no entanto, estamos numa era onde a linha a se-

te, só assim ela será uma habilidade de alta perfor-

guir, é a de conectividade. Nesse sentido de co-

mance. Ou seja, fazer apresentações eficazes,

nectividade, a conexão do orador que precisa ser

requer gerar uma conexão com o seu ouvinte,

realizada, tem de ser com o ouvinte.

requer entender muito de gente, das emoções que
mais impactam aquele grupo e livrar das frases

Comunicação adequada, eficaz no que se propõe,

prontas, da postura mecanizada e atualizar cons-

impõe uma linguagem específica, e não é a lingua-

tantemente.

gem americanizada, ou regionalizada, longe disto,
a linguagem específica chama-se linguagem do en-

E então...está preparado?
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