
A coragem de lidar com a ansiedade

Sentir ansiedade faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos.
Se estamos preocupados, com dúvida, medo ou expectativa sobre algo, ela surge
como um toque de mágica, despertando sensações que podem ser sentidas de um
modo mais brando ou provocando experiências de profundo desconforto e
angústias. A ansiedade é parte de nossas vidas, como um inconveniente presente,
mas não necessário quando sua forma assume caráter patológico. A vida que
construímos em uma sociedade moderna, é tomada por episódios intensos e
desgastantes. Somos acometidos por constantes acontecimentos estressantes já
esperados, durante todo o nosso cotidiano. Nossos hábitos e costumes mudam para
que possamos nos adaptar a rotina da vida e nossos corpos e mente sentem os
efeitos desagradáveis de uma vida desordenada. Esses fatores, reforçam a
impossibilidade do desfrute de momentos que proporcionem bem estar e
aconchego.

Nessas circunstâncias, estamos sempre em estado de alerta. Os gatilhos
que ativam nossa intensa cautela ou atenção passam a ser tão recorrentes, quanto
a água que bebemos ou o alimento que comemos. As sensações provocadas pela
ansiedade tem se tornado, nesse sentido, algo tão naturalizado que todo mundo tem
uma receita particular para lidar com ela. Todo mundo conhece uma técnica ou
medicamento capaz de tratar ou camuflar sua existência. Mas cada um experimenta
a ansiedade por razões diferentes e com sintomas que podem ser sentidos também
de forma diferente. Se sua ocorrência se dá por meios diversificados, a maneira que
se lida com ela não pode ser considerada a partir de cuidados homogêneos. Ela
precisa ser investigada caso a caso.

Apesar dos processos que envolvem as ansiedades se darem por diferentes
percursos, pois cada um aciona um gatilho específico, existem caminhos para
entendermos a ansiedade que podem ser compreendidos a partir de uma mesma
estrutura. Trata-se de uma estrutura que envolve preocupação e medo para depois
se apresentar como ansiedade. Assim, em todos os casos, os trajetos comuns
serão atribuídos aos distúrbios da expectativa, provocando sensações de
preocupações desproporcionais ao risco; à percepção alterada da realidade
provocando uma sensação de não pertencimento e na resposta ao medo que surge
como fator determinante em uma crise de ansiedade (LEAHY, 2020).

Mas independentemente do motivo que tenha provocado a emoção ligada à
ansiedade, há sempre um pensamento que ocasiona essa alavanca. Pois as
experiências que temos em nosso cotidiano, motivam emoções reforçadas a partir
de um pensamento que sempre se repete (TELES, 2020). Acontece de forma tão
rápida que nem nos damos conta que pensamos algo, só sentimos o efeito em
nosso corpo. Depois que uma emoção surge, respondemos a ela segundo uma
sucessão de crenças ou estratégicas existentes a partir de um mecanismo
inconsciente que desconhecemos totalmente. Toda essa engrenagem mental,
configura-se em esquemas emocionais (LEAHY, 2020).

Nossas crenças sobre a vida nem sempre são compreendidas por nós
mesmos. Carregamos experiências desde nossa infância, que ficam marcadas em
nossas mentes de maneira totalmente inconsciente. O tempo passa, atravessamos
a infância e chegamos a vida adulta com uma mente completamente moldada por
todas as nossas vivências. Às vezes elas se apresentam na forma como
enfrentamos os nossos problemas ou como lidamos com as pessoas, mas sem
refletirmos muito sobre como e porque agimos como agimos. Construímos um



conjunto de comportamentos e de personalidade que passam a refletir quem somos,
estimulados pelo meio social ao qual somos pertencentes. E se o estresse pode ser
um impulsionador de crises de ansiedades, são as nossas crenças acionadas
repetidas vezes, que surgem quando estamos diante de situações condutoras desse
mesmo estresse.

Nossa mente é moldada por hábitos que praticamos todos os dias e repetidas
vezes. Se sentimos raiva todos os dias, por exemplo, essa emoção se torna
habitual, é algo que o cérebro registra como parte do sistema, então vai liberar as
substâncias necessárias para que você se sinta como tal. Com a ansiedade ocorre
o mesmo processo. Se todos os dias nos sentimos ansiosos em um nível que não
nos sentimos confortável, a nossa mente entende que esse é um processo corrente
e o transforma em um hábito. Se nesse percurso, valorizamos atividades que
provocam sensações de serenidade ou suavidade, somos surpreendidos por
emoções que exaltam essas sensações; mas se por outro lado, experienciamos
tarefas que motivam a agitação, apreensão ou medo, estamos, criando uma bomba
carregada de adrenalina e cortisol (TELES, 2018). Portanto, somos penalizados por
nossos excessos. Excesso de trabalho, de uma alimentação não equilibrada, de
hormônios e de cansaço. São os excessos que moldam nossa rotina de exigência
máxima sobre nossos rendimentos (TELES, 2018).

É o excesso, sobretudo, dos pensamentos que não nos permite desligar a
mente e descansar. Os nossos pensamentos e sentimentos podem se influenciar
mutuamente. Podemos pensar sobre lugares, situações ou pessoas, e essas
questões provocarem uma série de emoções que não nos oferece conforto (LEAHY,
2020) Criamos uma atmosfera de sofrimento sobre algo que já aconteceu ou não.
Somos conscientes que essas emoções estão acontecendo, mas não somos
conscientes das ferramentas que podemos usar para lidar com elas. A mente de
uma pessoa ansiosa, é uma mente voltada para o sofrimento, e um sofrimento
ligado simplesmente pela possibilidade de algo dar errado. Não é possibilidade de
algo bom ou ruim acontecer, mas pela possibilidade do inesperado. É a condição do
inesperado que causa o sofrimento (TELES, 2018).

O primeiro passo, é ter coragem para reconhecer a presença do problema,
sem negar sua existência. Naturalizar a ansiedade, quando ela interfere na
realização de nossas atividades da vida, é um caminho de recusa não somente do
problema, mas da possibilidade de cuidados que podem ser investidos para o
retorno de uma vida mais tranquila. Isso ocorre porque estamos sempre querendo
estar no controle de todas as nossas ações, mas nem sempre é possível quando
existem outras variáveis que podem nos afetar e afetar a forma de perceber a nossa
vida e o mundo. O controle só é benéfico quando se dá a partir da mente em torno
de nossos pensamentos. Se conseguimos controlar a mente sobre os efeitos
negativos de nossos pensamentos, todo o resto pode ser pensado de outra
maneira, com respeito aos nossos limites e das outras pessoas. Quando
aprendemos a controlar o fluxo de pensamentos, estamos no comando de nossos
resultados a partir de nossas escolhas.

Mas pessoas muito ansiosas estão sempre focadas nos problemas. Quando
a ansiedade se apresenta, torna-se quase impossível pensar em algo que não seja
a ansiedade. Questionamentos como: O que fiz para merecer isso? Por que isso
está acontecendo comigo? contribuem para o foco no problema, tornando-o mais
forte e fora do controle. Mas o caminho para lidar com a ansiedade é exatamente o
contrário. Precisamos focar na solução e não no problema. Nesse caso, a maior
defesa é o ataque estratégico. O ataque não precisa ser um combate, não há



necessidade de lutar contra a ansiedade. Quando isso acontece, continuamos ainda
com foco no problema. Assim, com a mudança dos pensamentos, podemos
caminhar para resultados positivos em torno da atenção para a saúde e não para a
doença. Focar na solução sem entrar em um embate, é, portanto, o reconhecimento
de algo que precisa ser mudado dentro de nós.

Nesse percurso, enfrentar o medo que nos toma diante da crise de
ansiedade, parece inevitável. De fato, não há necessidade para evitá-lo. O medo é
parte do processo e sem ele, não podemos reconhecer em nós a coragem para lidar
com a ansiedade. Mais uma vez, somos nós que construímos uma ideia em nossa
mente e essa ideia está envolvida por uma emoção que saiu do nosso controle,
criando uma vibração de medo que nos paralisa. Não devemos acreditar em tudo
que nossa mente produz, como se essa representasse a verdade absoluta sobre os
fatos ( LEAHY, 2020). Evidentemente, a presença do medo nos conduz para a
superação de muitos obstáculos na vida, mas os excessos são sempre recorrentes
em crises de ansiedade. Uma vez que o medo existe, temos a oportunidade de
transformar esse medo em combustível para encontrar a coragem. Essa
possibilidade só estará a nosso alcance se nos dispomos a pensar e agir de outra
maneira.

Assim sendo, somos seres vulneráveis diante da vida e nos adaptamos a
tudo. Nos habituamos a experienciar situações boas, mas também as situações
ruins. Nos acostumamos a sentir ansiedade em um nível patológico, a partir de
processos recorrentes de sofrimento e mesmo assim, cristalizamos em nossas
ações para promover qualquer mudança que seja. Mas na vida tudo é um grande
processo onde as coisas começam e terminam. Tudo é provisório. Aceitar que tudo
é impermanência, nos ajuda a não criar expectativas sobre as situações da vida
evitando as aflições que acompanham a ansiedade. Portanto, admitir a presença da
impermanência nos rumos da vida, pode ser uma grande aliada para encarar a
ansiedade de frente e sem as amarras das crenças e dos pensamentos.
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