Preparação psicológica e emocional para o vestibular e concursos

A familiaridade com a palavra vestibular provavelmente surgiu na sua vida durante o
ensino médio e possivelmente se transformou num gerador de estresse. Com a concorrência
cada vez mais acirrada por uma vaga nas Universidades Federais a pressão para aqueles que
optam por cursos muito caros e disputados, aumenta sensivelmente.
Bancar um curso de medicina ou odontologia em uma Faculdade particular é para
poucos.
Além do vestibular, existem os diversos concursos públicos que são o sonho de grande
parte da população na esperança de garantir um futuro tranquilo.
Ao falarmos em preparação psicológica e emocional nos propomos a abordar vários
aspectos que auxiliam no equilíbrio do ser como um todo.
O estudante que está verdadeiramente preparado trabalha pelo menos em 5 frentes:
1 – Estudo sério e dedicado, verdadeiro domínio do assunto
2 – Preparação psicológica e emocional
3 – Alimentação correta
4 – Hábitos rotineiros saudáveis (sono e atividade física)
5 – Organização
Primeiramente, milagres são para poucos, desta forma, você precisa realmente
estudar e aprender. Mas não basta saber o conteúdo se você tem “brancos”, passa mal e erra
em detalhes por desatenção, você precisa buscar um equilíbrio emocional.
No equilíbrio psicológico e emocional a autoconfiança é algo que precisa estar
presente. Aprender técnicas de relaxamento e respiração também são fundamentais. Além
disso, uma boa preparação através de técnicas de PNL e projeções sobre a prova e o dia do
desafio tornam o estudante mais fortalecido e preparado. As nossas emoções desequilibradas
podem sabotar o nosso sistema imunológico e favorecer a instalação de viroses, por isso é
necessário conhecer e reconhecer suas dificuldades e facilidades.

A alimentação tem um poderoso papel no desempenho das funções cerebrais, na
vitalidade e energia da pessoa. Siga uma dieta cheia de frutas, verduras, muito líquido e fibras,
pese bem os carboidratos e proteínas. Coma mais vezes ao dia sem ficar com a sensação de
estômago dilatado e fuja de alimentos gordurosos e excessivamente doces. Isso não quer dizer
que você vá se privar do seu chocolate predileto, você vai apenas consumi-lo moderadamente.
Ao falarmos em hábitos saudáveis refiro-me principalmente ao sono e às atividades
físicas. Cada pessoa tem uma necessidade específica de sono que deve ser respeitada para
sentir-se bem. As atividades físicas auxiliam na oxigenação do cérebro e no relaxamento do
corpo. As atividades podem ser simples como uma caminhada 3 X por semana ou aulas de
dança, natação, artes marciais e academia. O importante é que você se sinta bem, pois o
estresse torna a pessoa mais impaciente e irritadiça.
Organização refere-se à necessidade de planejar bem o dia para que dê tempo de fazer
tudo que foi proposto. Colocar tarefas demais é negativo pois você se sentirá frustrado no final
do dia. É preferível baixar as expectativas e sobrar um tempinho para fazer algo a mais e
sentir-se muito bem e feliz.
Outro item bastante importante que não entrou na lista anterior são os momentos de
prazer. Permitir-se fazer algo agradável como sair com os amigos, assistir a um bom filme,
passear numa praia ajudam imensamente no equilíbrio do todo. Ao se propor vencer um
desafio é necessário abrir mão de algumas coisas durante certo período, por isso, baladas duas
vezes por semana são demais, tenha bom senso e reconheça o que lhe ajuda e o que lhe
atrapalha e lembre-se: é por um período.
O mais importante neste texto é perceber que somos seres integrados e que nosso
equilíbrio está vinculado a diversas situações. Aprender a lidar com algumas delas vai ajudar
você a vencer seus desafios e sentir-se mais tranquilo e satisfeito.
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A familiaridade com a palavra vestibular provavelmente surgiu na sua vida no ensino
médio e possivelmente se transformou num gerador de estresse. Com a concorrência cada
vez mais acirrada por uma vaga nas Universidades Federais a pressão para aqueles que optam
por cursos muito caros e disputados, aumenta sensivelmente.
Bancar um curso de medicina ou odontologia em uma Faculdade particular é para
poucos.
Além do vestibular, existem os diversos concursos públicos que são o sonho de grande
parte da população na esperança de garantir um futuro tranquilo.
Ao falarmos em preparação psicológica e emocional não estamos aqui nos limitando e
recortando a pessoa, isso não é possível, vamos abordar vários aspectos que auxiliam no
equilíbrio do ser como um todo.
O estudante que está verdadeiramente preparado trabalha pelo menos em 5 frentes:
1 – Estudo sério e dedicado, verdadeiro domínio do assunto
2 – Preparação psicológica e emocional
3 – Alimentação correta
4 – Hábitos rotineiros saudáveis (sono e atividade física)
5 – Organização
Primeiramente, milagres são para poucos, desta forma, você precisa realmente
estudar e aprender. Mas não basta saber o conteúdo se você tem “brancos”, passa mal e erra
bobagens por desatenção, você precisa buscar um equilíbrio emocional.
No equilíbrio psicológico e emocional a autoconfiança é algo que precisa estar
presente. Aprender técnicas de relaxamento e respiração também são fundamentais. Além
disso, uma boa preparação através de técnicas de PNL e projeções sobre a prova e o dia do
desafio tornam o estudante mais fortalecido e preparado. As nossas emoções desequilibradas
podem sabotar o nosso sistema imunológico e favorecer a instalação de viroses, por isso a
necessidade de se conhecer e reconhecer suas dificuldades são tão importantes.
A alimentação tem poderoso papel no desempenho das funções cerebrais, na
vitalidade e energia da pessoa. Siga uma dieta cheia de frutas, verduras, muito líquido e fibras,
pese bem os carboidratos e proteínas. Coma mais vezes ao dia sem ficar com a sensação de
estômago dilatado e fuja de alimentos gordurosos e excessivamente doces. Isso não quer dizer
que você vai se privar do seu chocolate predileto, você vai apenas consumi-lo
moderadamente.

Texto 1 :
A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O que estou chamando aqui de atenção? Atenção é aquele
tempinho que dedicamos inteiramente aos nossos filhos, inteiramente
pois não estamos vendo jornal, lendo uma revista e fazendo de conta que
ouvimos a história contada por nosso baixinho.
Primeira coisa que as pessoas em geral falam é que a vida é corrida,
que não temos tempo pra nada, que se não paro alguns minutos para
olhar para o meu filho é por que não tenho tempo.
Será mesmo? Existe uma coisa chamada prioridade, é bastante
comum escolhermos a pia de louça, a roupa da máquina, o livro, a novela,
o jornal e o pior de todos, as redes sociais na viciante internet, ao invés de
nossos filhos. Não que não os amemos loucamente, que desejemos
apenas o melhor para eles, é que estamos cansados, com a cabeça cheia e
é muito mais divertido fazer as outras coisas ao invés de brincar de
joguinho, carrinho, boneca, ler uma história, assistir junto um desenho,
etc.
Sabe aquela sensação de perda de tempo, a célebre frase “eu
poderia fazer algo mais útil neste momento”. O que pode ser mais útil do
que colaborar pro desenvolvimento saudável de nossos filhos.
Malditas cobranças internalizadas que nos exigem produtividade
constante.
Pois então, largando as desculpas de lado, vamos falar de algumas
atividades que deveriam entrar na rotina familiar.
Não vamos falar em radicalismos, apenas em bom senso. Quantas
vezes por semana você brinca com seus filhos? Quantas vezes você lê para
ou junto com os seus filhos? Você senta no sofá com seu filho e assiste um
programa que ele curta?

