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          ossa memória se
constitui antes mesmo de
nascermos. Desde a genética,
passando pelo momento da
gestação, até os 7 anos de
idade, quando se
estabelecem os primeiros
padrões comportamentais e
os traços mais fortes da
personalidade.  São as
memórias que definem
nossas crenças básicas, uma
espécie de programação
mental,  que  formam as
razões das nossas decisões e
comportamentos.

Sabe aquela pessoa com
fobia de aranha ou de altura?
Muitas vezes, quando 
 perguntamos a ela o porquê
do medo, ela não sabe dizer
como ou quando isso
começou.

Há uma memória, lá no
inconsciente influenciando o
modo de pensar e sentir.  Por
isso, algumas vezes, não
conseguimos entender as
razões que nos fazem agir de
determinada forma.

A boa notícia é que temos
autonomia para modificar

nossas crenças, por meio das
experiências e da reflexão,

temos a oportunidade de criar
novos significados sobre

determinada
situação/pessoa/coisa.

 
Se você tem a intenção de

melhorar seu nível de saúde
mental, por meio deste e-book a

BOX GROUP  fornecerá
perspectivas para que você

proteja esse mecanismo
poderoso e indispensável para

vivermos bem: A MENTE.
 

Nessa breve jornada traremos
definições, conceitos e desafios

para esclarecer possíveis
caminhos para uma mente mais  

saudável e resiliente.
 

Essa ação corrobora com a
campanha JANEIRO BRANCO

que visa fortalecer uma cultura
de saúde mental no Brasil.

Papo cabeça
N
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Estado de conflito, 
inconformidade,

ininterrupto.

Doença
Estado de paz,

 harmonia,
constante.

Saúde

Oscilações são naturais. Atente-se caso algum
pensamento ou situação tome seu tempo e

energia mais do que necessário. Perder o foco
de outras coisas importantes ou noites de sono

são um sinal de alerta.

A saúde mental está diretamente
relacionada aos hábitos,

ambientes, memórias,
acontecimentos e ao grau de

autoconhecimento de cada
pessoa. Não se pode considerar a

mente de forma isolada para
entendermos nosso estado de

saúde mental.

Definições básicas
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Consciente:

É o porão das memórias, aquilo que
está realmente inalcançável pelo

nosso consciente.

Inconsciente

Racional e desperto, observador e
analítico, o consciente coordena todas as

nossas ações no agora.

Enquanto nosso consciente tem uma capacidade
de processar 50 mil bits por segundo, nosso
sub/inconsciente processam 11 milhões de bits
por segundo, ou seja, nossa mente recebe muito
mais informação dessas camadas.

Subconsciente:

É o acervo de crenças adquiridas
durante a vida que o consciente
consulta para criar juízo de valor e
tomar decisões, nem sempre temos
consciência sobre nossas crenças.

A mente é a fronteira entre os
mundos interior e exterior, ela

recebe informações das
dimensões:

Definições básicas
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É uma reação do organismo para quando vivenciamos
situações de perigo ou ameaça, nos coloca em estado

de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e
emocionais.

O ESTRESSE É NATURAL.

O problema começa ao quebrarmos o ciclo natural
do estresse. Ao entrarmos em outra situação ainda
sob estresse/tensão distorcemos nossa percepção.

Começamos a sentir estresse e tensão sem
necessidade alterando níveis hormonais e de cortisol

no corpo, tornando-o ácido e mais propício a adoecer.

Definições básicas

CICLO NATURAL DO ESTRESSE

ESTRESSE

TENSÃO

ALÍVIO

RELAXAMENTO

Faça pausas e complete o ciclo natural do
estresse. Assim, você confere ao seu

organismo e mente uma melhor condição
para lidar com a próxima situação.

DICA
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Exercício físico
Aprender coisas novas
Alimentação saudável
Sono
Meditação
Leitura

Definições básicas
NEUROPLASTICIDADE

É A HABILIDADE DO CÉREBRO DE SE
REORGANIZAR PARA APRENDER

ALGO NOVO.

PROMOTORES 

Estresse
Sedentarismo

Raiva
Alcoolismo

Má alimentação
Sobrecarga mental

DETRATORES 

FATORES SOBRE A NEUROPLASTICIDADE

"A B
OA N

OTÍC
IA

 É

QUE TEMOS

AUTONOMIA
 PARA

MODIFIC
AR N

OSSAS

CRENÇAS. . . "

DESAFIO:
PONTUE DE 0 A 10 SEUS
ASPECTOS DETRATORES

E PROMOTORES
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A dinâmica mental

Memórias
 Lembrança ou

recordação, aquilo que
ocorre a presença como

resultado de
experiências já vividas.

Crenças 
Disposição

subjetiva de
considerar algo

certo ou
verdadeiro, por

força do hábito ou
das impressões

sensíveis.

Situações
Dia a dia, são os gatilhos para 
acionarmos nossa memória.

Razões
Explicações lógicas.

Emoções
São naturais, são
energia em
movimento a partir
de um estímulo.

Sentimentos
Juízo,
interpretação, 
estabelece
padrões de
comportamento.

 Ao ignorarmos sentimentos e emoções
derivadas das situações que vivemos podemos
nos prender a interpretações enviesadas sobre os
acontecimentos. Algumas boas, outras péssimas
e limitantes.
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Controlador
Monitorar e corrigir
Certificar
Medo do erro
Rigidez e estranheza

Cooperativo
Suavidade e fluidez
Confiança
Espontaneidade
Domínio

Não controlador
Dispersão
Confusão
Procrastinação
Incoerência

Modelos mentais
A TEORIA DO GERENCIAMENTO

DEFINE TRÊS MODELOS MENTAIS
PREDOMINANTES:

DESAFIO:  ENTRE CONTROLADOR E 
NÃO CONTROLADOR, QUAL O MODELO
PREDOMINANTE EM VOCÊ?
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Percepção
 

Observe atentamente e perceba o que envolve essa mudança
que deseja. Lembre-se dos fatores de dinâmica mental (pág. 7)

e liste-os.

Imaginação 

Com os elementos recolhidos no passo anterior, busque
compreender os motivos por de trás das reações e
pensamentos. Separe-os em dois grupos: Aqueles identificados
com clareza liste em uma coluna de verdades, aqueles que
ainda restam dúvidas, liste em uma coluna de suposições. 
Fique atento a imagens, sons e outras sensações que chegam a
sua mente ao analisar seu desafio, registros mentais não se
limitam a palavras.

Intenção

Registre ao menos uma intenção de mudança de
mentalidade que você quer. Pode ser um comportamento,
uma forma de pensar, algo que hoje você sabe que te
prejudica ou que pode ser melhor. Consulte os itens da 
página 6 ,lá você terá algumas opções.

Ação
 

Para a lista de verdades, determine uma ou mais ações
necessárias para mudar aquela perspectiva. Geralmente é

necessário ressignificar a situação/pessoa/coisa. Atribua um
aprendizado ou algo positivo aquilo, ou simplesmente

pacifique(1) aquela memória. Para a lista de suposições, elabore
perguntas para nortear a descoberta. Divida suas suposições

com pessoas da sua confiança ou com um psicólogo.

QUATRO PASSOS PARA A MODELAGEM MENTAL:

Desafiando a mente

Aplique essas ações por 66 dias,  tempo para o
cérebro assimilar novas formas de pensar.
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( 1 )  Você pode uti l izar  o decreto havaiano de pacif icação:  "Eu perdoo
totalmente tudo o que est iver  relacionado a isso,  pois  agora não me importa
mais . "  Repita vár ias vezes ao dia ,  com a s ituação de incomodo em mente.



 O mês de janeiro,
geralmente, inspira as
pessoas a fazerem reflexões
acerca das suas vidas.

Janeiro Branco é um
movimento social dedicado
à construção de uma cultura
da saúde mental na
humanidade.

A vida pede equilíbrio!

Essa publicação é a singela
contribuição da BOX GROUP
para a sociedade sobre o
assunto SAÚDE MENTAL.

2023
JANEIRO BRANCO



Biblioteca  Virtual em Saúde - Ministério da Saúde
https://bvsms.saude.gov.br/estresse

Sobre hábitos, costumes e tempo.
https://stealthelook.com.br/sobre-habitos-costumes-e-tempo-
7-formas-de-criar-um-habito-e-mante-lo/

Xamã Urbano. 
Edição de 2010. Editora Vida e Consciência.

Neuroplasticidade: 6 formas de estimular o
cérebro a aprender mais e por mais tempo.
https://www.centralpress.com.br/neuroplasticidade-6-
formas-de-estimular-o-cerebro-a-aprender-mais-e-por-
mais-tempo/

Referências

Consumo excessivo de álcool pode
comprometer a neuroplasticidade!!!
https://www.brainlatam.com/blog/consumo-excessivo-
de-alcool-pode-comprometer-a-neuroplasticidade-2034

Conheça os 6 inimigos do cérebro
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/0
3/20/conheca-6-inimigos-do-cerebro-e-saiba-reverter-
esses-habitos-nocivos.htm
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Clique a acompanhe nossas mídias sociais.

https://www.instagram.com/box_group/
http://www.linkedin.com/company/boxgroup2010

