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A  DE S C OBE R TA

Quando me perguntam desde quando eu tenho ansiedade 
generalizada, independente do diagnóstico, a primeira resposta 
que me vem à mente é: há cinco anos. É o que a minha lem-
brança me diz de imediato. Há cinco anos atrás eu tive uma 
das piores sensações. Minha cabeça doía muito, e tive a sen-
sação de que iria morrer enquanto meu corpo esquentava por 
completo. Comecei a tremer de uma forma inexplicável, sentin-
do um desespero incontrolável. 

Psiquiatras, psicólogos e terapeutas deixaram de ser ape-
nas títulos distantes e passaram a fazer parte das minhas pes-
quisas e consultas pelos anos que se seguiram. Foi uma esco-
lha difícil, e eu poderia ter aproveitado melhor desde o começo 
se não tivesse medo de me descobrir, e tivesse me aceitado, 
compreendido a minha mente, para então cuidar melhor de 
mim logo no início de tudo. 

Sinceramente, não me recordo quais palavras usaram para 
me explicar exatamente sobre a TAG. Na ocasião, eu apenas 
chorava imaginando que pudesse estar enlouquecendo. Tam-
bém me recordo do médico dizendo que a ansiedade poderia 
ou não me acompanhar por toda a vida, num vai e vem inten-
so, e que naquele instante, a TAG poderia parecer ser dona de 
mim; que eu precisaria mudar esse cenário para que pudés-
semos ter uma convivência amigável até que eu me tornasse 
quem sou: a sua dona. Em outras palavras, ele me fez entender 
que tudo estava dentro da minha cabeça e que era eu quem 
tinha ansiedade e não ela que me tinha. Os médicos (e apenas 
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eles) poderiam me indicar medicamentos e tratamentos, mas 
sem me conhecer e entender a minha mente, eu não iria cola-
borar com o processo, poderia sofrer bastante e em vão. Ainda 
havia um longo caminho a percorrer até entender o que isso 
significava e descobrir como fazer as coisas darem certo dali 
por diante, já que temos o costume de transformar nossos me-
dos em monstros, e sempre nos imaginar incapazes de detê-los. 
Mas acredite, somos capazes, e muito. 
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AU T OAVA L I AÇ ÃO,  
C O N H E C I M E N T O  E  

C OM PR E E N S ÃO

Fazer uma autoavaliação e descobrir quais eram os meus 
pontos fracos, aqueles que precisavam ser repensados e mode-
rados para evitar a ansiedade, era algo que não fazia parte dos 
meus planos. Só depois de começar a me sentir sendo engolida, 
dia após dia, por um tornado de emoções, sensações, dores, 
pensamentos destrutivos e crises constantes com viagens entre 
passado, presente e futuro, é que eu entendi: havia dentro de 
mim um dragão lutando para me domar, e o quanto antes eu 
aprendesse a domá-lo, melhor para nós dois e para todas as 
pessoas que eu amava. 

A ansiedade é o grande mal do século e isso não é novida-
de. Apesar de ser um tema em constante discussão, ainda falta 
muito conhecimento da nossa parte, e é um assunto que deve 
ser levado com seriedade. Leve a sério também os medos irra-
cionais que as pessoas com quem você convive estão sentindo 
e demonstrando. 

A ansiedade pode ser passageira, mas, se você for negligente 
com ela, isso poderá perder o controle e fazer um verdadeiro es-
trago. Se em sua família alguém tem sofrido com ansiedade, aju-
de-o a descobrir que é possível encontrar a paz, mesmo quando 
a guerra em nossa mente parece eterna, mesmo quando parece 
que estamos presos ao futuro, flutuando em tragédias que po-
dem nunca vir a acontecer. Infelizmente, a ansiedade toma conta 
de valiosos anos da nossa vida pela simples falta de diagnóstico 
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e de conhecimento. A vergonha que as pessoas sentem ao falar 
sobre o que está passando em suas mentes e se sentirem expos-
tas demais ou julgadas, também faz com que a procura por um 
profissional seja adiada, o que gera um grande prejuízo na vida 
de quem vive ansioso e preso ao tal trágico futuro imaginário. 
A ansiedade sem limites também impede que você construa re-
lacionamentos saudáveis e mantenha uma vida profissional está-
vel, por não conseguir controlar os pensamentos e se manter no 
aqui e agora. Mais do que um dragão, ela é um terrível ladrão de 
sonhos e da nossa paz quando não cuidamos de nós. 

Espero que você consiga descobrir o quanto a vida pode 
ser maravilhosa e encontre motivos suficientes para dar o 
primeiro passo e enxergar a luz no final desse túnel que pa-
rece infindável. Ele não é eterno, acredite. E este primeiro 
passo é desvendar-se.

Espero também que minhas palavras o acolham, pois este 
coração ansioso sabe o que é precisar ser acolhido e compreen-
dido. Espero que você encontre o incentivo para a autoidenti-
ficação dos seus medos e angústias. Estou aqui para compar-
tilhar experiências de reconhecimento pessoal, para enfrentar 
essa tempestade indesejada que cai sobre nossas cabeças, e para 
encorajá-lo a seguir nessa jornada em busca do seu bem-estar. 

Explicando aqui como eu me sinto, talvez faça com que 
você se identifique e entenda como você se sente. Foi assim 
que comecei a me descobrir, a entender o que eu sentia e a me 
expressar para conseguir a ajuda que a minha mente precisava. 

E, para as outras pessoas, talvez fique um pouco mais 
claro por que não conseguimos lidar com coisas simples do 
dia a dia. Isso talvez as ajude a nos amparar e a sair de al-
gumas situações em que nos colocamos, mesmo que esse não 
seja o nosso desejo. 

Dizem que a maneira mais eficaz de um adulto conversar 
sobre algo sério com uma criança é se colocando na mesma 
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posição em que ela está e falar com ela olhando em seus olhos, 
na mesma altura. Acredito que isso faça com que a criança 
não se sinta inferior, além de dar a ela a segurança daquilo de 
que o adulto está falando, pois, ele reforça ali o seu conheci-
mento sobre a mensagem que quer passar, porque também já 
foi criança. Essa é a proposta, eu só quero ter essa conversa de 
olhos nos olhos, de um coração para outro, para você confiar 
que o que eu digo vem de experiências próprias; que eu confio 
em você também e na sua capacidade de se descobrir e se rein-
ventar para ser mais feliz. 

Imagine uma nova estrada em sua vida e que, embora ela 
seja desconhecida, você possa confiar nela. Estamos juntos 
para lidar com isso da maneira mais sublime que existe, com 
a resposta mais óbvia que encontrei, depois de anos fazendo 
as perguntas erradas e tentando “sair dessa”: com AMOR. 
Sim, amor por você mesmo, pela sua vida e amor pelos outros. 
Não acredito que possa existir nenhum meio que faça com 
que qualquer dor ou medo seja vencido, se não for por meio 
do amor. Em pequenas doses diárias, com carinho e paciência 
é possível chegar muito longe, mas para isso é preciso persis-
tência, entendimento e esperança. Não necessariamente nessa 
ordem, mas é preciso. 

Dividir aqui alguns pequenos momentos e algumas prá-
ticas para que você, ao ter consciência do que sente, possa 
aplicá-las e descobrir que é possível viver em paz, mesmo com 
a ansiedade, é só o que eu posso fazer. Tudo só depende de 
você e do quanto estará disposto a descobrir e a encarar as 
próprias sombras. 

Esteja livre dos preconceitos que o impedem de se desco-
brir. Está tudo bem se você encontrar fragmentos obscuros em 
sua mente ao se desvendar, está tudo bem se você precisar de 
algum tratamento específico, está tudo bem se você um dia 
tiver a necessidade de recorrer a remédios. Não há nada de 
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errado em cuidar da única pessoa que estará com você até a 
morte, que é você mesmo. 

O principal é sempre dar o primeiro passo. Sair do fun-
do do nosso poço particular, depende, primeiramente, de você 
tentar. Certa vez um amigo me disse que seu filho, ainda crian-
ça, descobriu até mesmo na tragédia de se sentir no fundo do 
poço, algo realmente positivo. Ele teria lembrado o pai de que 
quando estamos lá, no fundo do poço, só dá para olhar para 
cima. É isso. Quando se sentir no chão, aproveite o apoio para 
se reerguer, olhe para cima, olhe para o imenso céu. 

Não se prometa nada, apenas tente. Se organize, mante-
nha o foco em seu comportamento e tente. Esse já é o come-
ço, e começar é tudo o que importa para se chegar a algum 
lugar. Não é?
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P OR  QU E  DE V E MO S  L U TA R?

Às vezes, percebo que estou me questionando sobre qual o 
propósito da vida. Por que vivemos se sofremos tanto? Estamos 
sempre tentando alcançar alguma coisa, ser alguma coisa, des-
cobrir alguma coisa e encontrar alguma coisa. No meio disso, 
entramos em situações tristes e turbulentas. Somos arrastados 
pelos dias cada vez mais cheios de superficialidades. Erramos, 
nos culpamos, erramos novamente e perdemos quase toda a 
vida com medo de viver, pelo medo de continuar errando. 

Nos tornamos depressivos, ansiosos, estressados, revolta-
dos e infelizes. Mas, se você se deixa acostumar com uma situa-
ção ruim, vira sua refém, sua parte e sua dependente, mesmo 
sem perceber. E não nascemos para virar reféns de coisa algu-
ma. Nascemos para desfrutar as maravilhas do mundo, e nele 
plantar coisas cada vez melhores para o futuro. E o futuro terá 
o seu tempo para acontecer, não precisamos tentar alcançá-lo. 

Quando você aceita o que a sua vida se tornou, mesmo 
que não seja aquilo que sonhou ou acredita merecer, e você 
não luta para mudar esse cenário, acaba colaborando com as 
consequências que tiram a sua paz. Se não reage às pancadas 
que leva e permite que o medo atrofie sua coragem e domine a 
sua alma, se torna cúmplice dos próprios fracassos e corta as 
próprias asas, que foram feitas para voos altos e distantes. Se 
não tenta pela terceira vez ou pela décima terceira vez e busca 
se esconder em suas desculpas, ao invés de buscar forças para 
continuar, é como construir um castelo e convidar a infelici-
dade para morar com você. Não é assim que você merece se 
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