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para a Vida
Bom dia, Mojubá!
Vamos iniciar nosso segundo dia nesta incrível Semana Exu do Ouro!
Ontem dei uma explicada rápida sobre o fundamento primário aqui,
Deus é a fonte do Amor e tudo que flui dele é amor, bondade e
positividade.
Quando vivemos uma experiência ruim na vida, tendemos a buscar
uma resposta mística, o que não tem problema algum, desde ao final a
resposta ajude a desenvolver aprendizagem, entendimento da responsabilidade e seguir firme adiante, melhor que antes.
Daí talvez você esteja pensando, eu digo isso, porque já pensei assim:
“ah! Como ver aprendizado nas tragédias? O que uma família que teve
sua casa, muitas vezes o resultado de uma vida de luta, toda consumida pelas labaredas na Austrália tem que aprender? Qual é a responsabilidade deles se esta é uma tragédia natural, possivelmente?”.
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A princípio discorrer sobre as possíveis maneiras positivas de olhar
para esta tragédia dolorosa consumiria muito nosso tempo aqui, contudo, quando sua mente faz este tipo de objeção, acredite, você está
prestes a se sabotar, se auto boicotar para se manter numa zona de
conforto e não se mexer para seu próximo degrau de consciência.
Tudo, em absolutamente tudo, é possível extrair algo positivo e isso
não significa ignorar a dor, a negatividade, o impacto inesperadamente
desconfortáveis, não é isso que estamos falando.
E com isso posto eu te convido a fazer este olhar criterioso para sua
realidade atual, seu momento atual, suas conexões atuais e de 0 a 10
com 0 é desastroso e 10 é o céu de perfeição, como você pontua?
Lembrando ainda sobre Cativar e Realidade, de ontem, sabia que
existem muitos estudos científicos que comprovam o quanto nossas
palavras positivas, atitudes positivas alteram nosso humor e a qualidade do humor das pessoas a nossa volta que por consequência
potencializa a atmosfera coletiva e traz bem estar e experiências de
felicidade?
Tem um famoso estudo de Marcel Losada, na área organizacional
e que cabe bem aqui para nós, ele descobriu que equipe com mais
autoestima desenvolvida produzem e mantem os níveis de resultados,
otimismo e positividade sempre acima em comparação com as equipes com autoestima prejudicada, parece óbvio, mas isso foi constatado cientificamente, veja só, é assim...
M. Losada e seus colaboradores analisaram as reuniões de 60 equipes de 8 gerentes de uma grande empresa. Cada uma delas era
conhecida pelo desempenho (rentabilidade objetiva), a satisfação dos
clientes (graças a enquetes de campo), assim como a opinião dos
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superiores e dos subordinados. Para o estudo, cada equipe deveria se
reunir em uma sala especialmente arrumada: havia espelhos unidirecionais atrás dos quais ficavam os pesquisadores que, assim, podiam
observar confortavelmente todas as interações.
Positivas

Negativas

“Bravo!”

“Que ideia estúpida!”

“Que ótima ideia!”

“Não quero bancar o advogado, mas...”

“O que necessita para o
projeto?”

“Como é possível alguém
afirmar isso!”

Losada percebeu que a proporção de posicionamentos positivos e negativos era radicalmente diferente conforme a equipe considerada. As
equipes com desempenho alto se caracterizavam por uma relação de
aproximadamente uma única negativa para seis positivas. Ao contrário, nas equipes de baixo desempenho a pontuação não ultrapassava
0,35, ou seja, três vezes mais negativas do que positivas.
Losada conseguiu identificar a razão crítica: 2,9 palavras positivas
para uma negativa. Abaixo desse patamar as equipes têm tendência a
estagnar e a apresentar baixo rendimento. Acima dele, os membros se
sentem felizes apresentando alto rendimento.

Bem-estar quando:
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palavras positivas
palavras negativas

=

2,9
1

Outros estudos confirmam que o bem-estar é construído pela relação de
três elementos positivos contra um elemento negativo. Já entre casais
essa lógica aumenta de 5 por 1, assim, para ser um casal feliz é conveniente expressar cinco vezes mais elementos positivos do que negativos.
• Você

respeita a razão de Losada?
Para ter a resposta, faça uma revisão do que disse hoje para:
A) o cônjuge
+

B) os filhos
-

+
Razão _____=_____
-

+

-

+
Razão _____=_____
-

(atenção: máximo de 5)
C) os colegas
+

D) você mesmo
-

+
Razão _____=_____
-

+

-

+
Razão _____=_____
-

(atenção: máximo de 5)
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Você quer ser mais feliz? Então aumente o número de palavras positivas!
Acredite que esse é um bom meio de fazer com que os outros, por mimetismo, aumentem também o número de palavras positivas!
• Que

palavras positivas você poderia dizer a seu cônjuge?

 Amo você como é.
 Estou feliz por estarmos juntos!
 Obrigado(a) por ter feito...
 Parabéns por...
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• Que

palavras positivas você poderia dizer aos seus filhos?

 Muito bem!
 Você se vira muito bem!
 Estou orgulhoso(a) de você!
 Continue assim, você está cada vez melhor!
 Não tem importância, você está fazendo progresso!
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• Que

palavras positivas você poderia dizer aos colegas?

 Obrigado(a) por ter me ajudado.
 Estou feliz por trabalhar com você.
 Felizmente você está aqui.
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• Que

palavras positivas você diria a si próprio?

 Sou capaz de fazer o melhor.
 Muito bom! Boa jogada!
 Sou realmente bom em...
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OBSERVAÇÕES:
 Repita o ritual mágico religioso transcrito no PDF do Dia 01 nos 5
dias da Semana Exu do Ouro.
 Troque a cachaça, o incenso e a vela todos os dias.
 Descarte a cachaça na pia.
 Descarte o resto da vela em lixo comum.
 Utilize a mesma moeda todos os dias.
 Ao final da Semana Exu do Ouro terá a indicação no áudio do
Dia 5 sobre o que fazer com a moeda.
Mojubá!
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