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Introdução
Lembra-se de, na sua infância, ter estado sempre
dedicado ao momento presente, passando horas
a desenhar, esquecendo por completo o mundo
que o rodeava, deitando-se na cama e observando
as sombras que as suas mãos faziam com a luz
na parede ou descobrindo insetos no jardim?
Para si era perfeitamente natural estar ali e em mais
lado nenhum, inconsciente de quão especial
e estimável era essa sensação. Mas, à medida
que envelhecemos, estes momentos tornam-se
cada vez mais incomuns. Quando entramos nos
vintes andamos sempre a correr de um lado para
o outro. Simplesmente não temos tempo para estar
presentes no momento: quando estamos no trabalho
pensamos no que temos para fazer em casa,
e quando estamos em casa pensamos no trabalho.
Passamos o dia preocupados com os nossos
afazeres e a pensar se devíamos ter dito ou feito
algo de modo diferente. Viver deste modo
é extraordinariamente stressante.
Aos 25 anos foi-me diagnosticado um esgotamento.
Nesses tempos não conhecia ninguém que tivesse
chegado a esse ponto. O que me estava a acontecer?
Sentia-me incapaz de fazer fosse o que fosse.

INTRODUÇÃO

6

Tinha ataques de pânico à noite e dores
de estômago constantes. Estava cansada,
tão cansada que nem sequer conseguia ler um livro.
O meu médico obrigou-me a ficar em casa
a recuperar e precisei de meses para me reerguer.
Passava muito tempo em sessões com o psicólogo
ou a dormir. Mas também comecei a fazer
longas caminhadas; passeava todos os dias
durante três horas, sempre no mesmo horário.
E voltei a dedicar-me aos trabalhos manuais,
que adorava fazer quando era mais jovem, mas que,
entretanto, pusera completamente de lado.
Pouco a pouco, senti-me bem outra vez.
Quando já estava de novo plenamente funcional
fiz uma promessa a mim mesma: nunca mais
permitir que aquilo se repetisse.
Li tudo o que havia para ler sobre stress
e esgotamentos. Mas também tentei continuar
a fazer o que me tinha acalmado durante
as semanas que passei em casa: passear
na natureza e fazer algo apenas para mim própria
todos os dias. Por ser editora em revistas para
mulheres, tive a possibilidade de experimentar
muitas coisas diferentes e conversar com pessoas
interessantes. Compilei saberes e factos científicos
como se fossem cromos de futebol num álbum
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de colecionador. Em 2008, quando comecei
a trabalhar para a Flow Magazine, sentia-me
como um peixe na água: tratava-se de uma revista
sobre criatividade e psicologia positiva.
Um dos assuntos que aí mais se abordam é o
mindfulness, e a descoberta desta meditação
mudou a minha vida. Fazia todo o sentido para mim.
Se tivesse descoberto o mindfulness quando era
mais nova, talvez nunca tivesse tido um esgotamento.
Se nessa altura tivesse vivido de um modo mais
consciente, ter-me-ia apercebido de que não estava
bem antes de já nada poder fazer quanto a isso.
Teria tido mais momentos de relaxamento e de paz
interior. Teria vivido cada situação com mais calma,
em vez de tentar solucionar todos os problemas ou
de tentar sempre olhar para o futuro.
Mas nessa minha viagem descobri que
existem por todo o mundo muitas outras pessoas
como eu: pessoas que estão cansadas das corridas
labirínticas da vida; que querem desacelerar
e ser novamente criativas; que querem criar
algo com as suas mãos em vez de através do
computador; homens e mulheres que acreditam
que a vida é mais do que fazer dinheiro ou correr
do ponto A até ao ponto B; pessoas que — como
eu — têm dificuldade em aceitar e viver o momento
presente. Mas, como em muitos outros casos,
escrever e investigar sobre estas ideias não tornou
mais fácil pô-las em prática.

INTRODUÇÃO

8

Eis o que fiz. Decidi dedicar alguns minutos
de cada dia a fazer algo com absoluta atenção.
Sei que o mindfulness é muito mais do que isso,
mas tratava-se pelo menos de algo que poderia
agendar e planear. Descobri rapidamente que
era mais fácil viver o momento presente quando
estava a criar algo: a desenhar ou escrever,
ou a fazer trabalhos manuais. E quanto mais
regularmente agendava momentos desse tipo,
mais essas práticas se tornavam a minha segunda
pele. Essas curtas ocasiões ao longo do dia
ajudam-nos a manter a calma e a não perder
o pé em períodos de stress. Porque, enfim,
a vida é mesmo assim: haverá sempre alguns
momentos stressantes.
Escrevi neste livro tudo o que me ajudou a criar
um momento de atenção plena todos os dias,
a desenhar, a criar, a ligar-me à vida e a prosperar.
Algumas destas sugestões são simples, outras
são apenas mera diversão, outras ainda são
revelações de pessoas sábias que me ajudaram,
mas todas abordam as vantagens de nos focarmos
nas pequenas coisas do dia a dia e de apreciarmos
o momento presente, para que a nossa criatividade
possa fluir outra vez. Por vezes só precisamos
de sentir que somos de novo crianças de 7 anos
sem quaisquer preocupações.
Por vezes precisamos de voltar a deitar-nos
de costas e observar as sombras na parede.
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ME
PASSEIO NA NATUREZA PARA
AS
RID
ACALMAR, SARAR AS FE
E REORGANIZAR
OS MEUS SENTIDOS

Não poderia estar mais de acordo com estas
palavras do ensaísta norte-americano John
Burroughs (1837–1921). A natureza é, sem
quaisquer dúvidas, o melhor lugar para acalmar
a mente. A luz solar a estilhaçar-se na água; o canto
dos pássaros; o rumor das folhas secas tocadas
pelo vento; o mero ato de escrever estas imagens
é suficiente para me fazer sentir bem.
Não precisamos da comprovação científica para
saber que passar tempo na natureza nos faz bem
– sentimo-lo em todas as fibras do nosso corpo.
Não obstante, a ciência mostra-nos que passar
tempo na natureza torna-nos menos impulsivos,
relaxa-nos, faz-nos sentir mais úteis e criativos.
Quando estamos rodeados por elementos naturais,
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a dor física e a solidão atenuam-se e as crianças
florescem quando estão em contacto com
a natureza; a lista de benefícios é interminável.
Não fomos feitos para passar todos os dias entre
paredes de pedra e sobre asfalto, por isso não
é inesperado que cientistas de todo o mundo
recomendem às pessoas que vivem em cidades
que passem mais tempo na natureza. Passar pouco
tempo nos espaços naturais dos nossos arredores
prejudica a saúde e o bem-estar mental.

Banhos de Floresta

Provou-se que os
,
uma terapia tradicional japonesa na qual as
pessoas passam deliberadamente algum tempo
em bosques e florestas, reduzem o stress e são
benéficos para a saúde. A boa notícia é que não
terá de fazer caminhadas em bosques distantes
para melhorar o seu bem-estar. Se está consciente
e focado nos objetos e elementos naturais que
o rodeiam todos os dias, já está a tirar proveito
do poder da natureza. Pássaros a voar; a vida
aquática em pequenos lagos e canais; nuvens
arrastadas pelo vento; a Lua; pode ser até algo tão
simples como apreciar a pequena flor que cresce
nas fendas do pavimento da rua perto da sua casa.
Olhe em volta e abra os olhos para a beleza
do mundo natural.
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Tal como nós fechamos os olhos quando a noite cai e queremos dormir,
a maior parte das flores fecham as suas pétalas até que a madrugada
indique o despontar de um novo dia. Saia de casa ao anoitecer
e observe uma flor aberta e em seguida fechada.

Desenhe-a aqui.

Os insetos são incríveis.
Pensemos no bicho-de-conta;
se lhes tocarmos enrolam-se
numa pequena bola. E trabalham
arduamente para transformar
folhas caídas num solo saudável.
Encontre um inseto da terra e
estude-o durante algum tempo.

Registe aqui as suas impressões.
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Já alguma vez se
apercebeu de que
o topo de todos os
mirtilos tem a forma
de uma pequena flor?

Procure em seu redor
outra flor inesperada
e desenhe-a aqui.

Encontre uma folha de árvore e desenhe-a nesta página. Registe nove
pormenores acerca dela, como a sua forma, a cor e a textura.
13
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Todas as aranhas são artistas, tecendo a sua
arquitetura sedosa nos recantos da nossa vida.

Termine a teia de aranha que surge entre estes dois ramos.

Encontre uma pena pequena.
Cole-a nesta página. Registe a data
e o lugar onde a encontrou.

Data:
Lugar:

NATUREZA

D
cole-a
aqui
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Descreva um
momento em que se
sentiu completamente
em harmonia com
a natureza.

Que idade tinha?
Onde estava?
Como se sentiu?
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Visite um espaço natural
e recolha um conjunto de
pétalas e folhas caídas de diferentes
tamanhos, formas e cores.

Use-as para criar a sua própria flor
imaginária e cole-a nesta página.
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Observar o pôr do sol com atenção plena emociona-nos e acalma-nos,
quer estejamos a sós ou com alguém que amamos. Somos todos assim.
Ver um pôr do sol até altera a nossa perceção do tempo, que parece ficar
mais lento. Ainda bem que o Sol se põe todos os dias. Deixe a sua mente
recuar a um pôr do sol que foi especial para si.

Onde estava? Como se sentiu?

A natureza pode
encontrar-nos até nas
nossas cidades e vilas,
onde o tijolo e o betão
são reis. Saia para a rua
e procure flores silvestres
que cresçam nas fendas
do passeio.

Onde foi que as encontrou?
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Vá à caça de aranhas na sua casa, no seu jardim
ou mais longe e encontre uma que consiga
desenhar. Preste atenção ao que ela tem de
único: que padrão tem na parte posterior
do corpo? Como se movem as pernas?

Aperceba-se dos pormenores e registe-os.

E

E

N
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Crave um pau no centro
do relógio de sol e veja
S a mudança da sombra ao
longo do dia — desenhe-a
em duas horas diferentes
nestes relógios de sol.

S
O
O
NATUREZA

Os relógios de
sol podem estar
condenados a viver
apenas nos livros de
geografia, mas podemos
aprender muito com as
suas sombras.
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Desenhe uma peça de fruta com a
máxima precisão possível. De que
coisas novas se apercebeu ao desenhar?

Os sapos das florestas tropicais
têm muitas vezes cores brilhantes
e vivas, bem como manchas bonitas
para indicar (ou fingir) que são
venenosos. Na Amazónia, conhecem-se
mais de mil espécies destes sapos.

Invente padrões e cores sensacionais
para estes sapos.
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Encontre um lugar sereno no qual possa acalmar a sua mente
e ouça os sons da natureza que falam para si.

Anote o que consegue ouvir, se ignorar todos os sons produzidos pelo ser humano.

É difícil conter
o sorriso quando
nos deparamos com
um pavão e o seu
complexo leque de penas
coloridas e vistosas.

Desenhe umas penas
extravagantes para a cauda
deste pavão.
NATUREZA
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As folhas têm muitas formas diferentes. Encontre tantas folhas diferentes
umas das outras quantas lhe for possível, e desenhe-as nesta página usando
os seus diferentes contornos.

Tente descobrir a que árvore, arbusto ou flor pertencem.
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O efeito calmante da natureza é tão
forte que a mera observação de uma
pintura de um elemento natural nos relaxa.

Termine o desenho desta árvore e pinte-a.
Enquanto estiver a fazê-lo foque-se apenas
na pintura. Se a sua mente começar a divagar,
torne a concentrar-se apenas nesta página.
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Recorte algumas folhas de árvore,
dando-lhes diferentes formas,
e cole-as nesta página.

Encontre uma flor de que gosta.
Quando a flor morrer guarde as sementes,
assegurando-se de que estão secas.

Ponha as sementes num pequeno saco de papel,
dobre o topo do saco e desenhe a flor na parte
de fora; estão prontas para que as semeie
no próximo ano, num jardim
ou num vaso.
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Apanhe duas flores diferentes
e seque-as. Ponha-as entre
duas folhas de papel de cozinha,
espalme-as dentro de um livro
antigo, sobrepondo-lhe alguns
livros pesados. Duas semanas
depois tire as suas flores prensadas
e cole-as nesta página.

Data em que a encontrou

Onde

Notas

Data em que a encontrou

Onde

Notas
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Quanto mais souber, mais verá.
Pesquise informações sobre uma flor
silvestre comum. Qual é o seu nome científico?
Que caraterísticas especiais possui?

Registe aqui os elementos que encontrou.
notas

Deite-se de costas e observe o céu.
Em que é que repara?

Escreva aqui as suas notas e repita o exercício
duas horas depois, para ver o que mudou.
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Segundo o filósofo
francês Gaston
Bachelard (1884–1962),
observar fixamente
as chamas de uma
lareira torna os seus
pensamentos mais
filosóficos. Enquanto
olhamos para as
chamas dançantes,
a nossa mente começa
a divagar e pensamos
de um modo mais
profundo.

Desenhe chamas nestes
troncos de madeira e dê
liberdade à sua mente.
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Traga para dentro de casa elementos
da natureza exterior. Arranque um pouco de
relva ou algumas flores comuns e ponha-as
num pequeno frasco ou numa jarra.
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Os insetos: de onde vêm
e para onde vão?

Saia de casa para tentar encontrar
um inseto e fantasie sobre a história
da vida dele ao vê-lo no seu
habitat natural.

NOTES

A natureza pode
emocionar-nos
muitíssimo — com os
seus ciclos eternos
de nascimento e
deterioração, a sua
beleza e ferocidade,
a sua simplicidade
e as suas
complexidades.

Reflita sobre algo da
natureza que o fascine.
Qual é a primeira
coisa que lhe surge
no pensamento?

27

NATUREZA

