
Stress     

Vivemos em uma época na qual tudo contribui para gerarmos stress. Assim, aceleramos o 

processo de envelhecimento e tornamos o nosso organismo vulnerável as doenças. 

O stress está associado às mais variadas doenças, desde as cardíacas e a hipertensão até o 

câncer, passando pelo diabetes e os distúrbios hormonais da glândula tireoide.  

Esse sentimento é a acumulação de pressões normais e anormais do dia a dia, que testam a 

capacidade do individuo de conviver com elas. 

Entre as causas do stress (ou fonte de tensão) mais frequentes em nossas vidas estão incluídos o 

divórcio, a morte de uma pessoa amada, perda de dinheiro, doença de alguém próximo, 

desemprego e o medo de críticas pessoais. 

O ritmo da vida moderna também não ajuda, ao contrário, acelera o nosso pensar/agir, gerando 

confusão de pensamentos quando precisamos de decisões rápidas, porém certeiras e sensatas. 

Ouvimos falar o tempo todo em qualidade de vida, mas enfrentamos diariamente o trânsito, a 

poluição, ruídos, violência, a pressa, entre outros fatores que contribuem de maneira negativa na 

nossa rotina. 

E como o organismo responde ao stress? Geralmente em forma de desequilíbrios como insônia, 

fadiga crônica, dores de cabeça, má digestão, dores lombares, falta de ar, resfriados 

prolongados, perda ou aumento de peso. 

As emoções e atitudes em relação à vida da pessoa com stress mudam para tédio, agitação, alta 

ansiedade, irritação, sentimento de estagnação, podendo até evoluir para uma depressão. 

Pessoas estressadas passam o dia racionalizando seu comportamento ou abandonando-se em 

pensamentos e atividades obsessivas. Ao compará-las com pessoas saudáveis que desfrutam a 

vida, os estressados se irritam facilmente, não conseguem elogiar nem sentir satisfação com o 

sucesso dos outros, e reagem aos acontecimentos cotidianos com cinismo, alteração do humor e 

julgamentos críticos. 

Quando as células nervosas passam a trabalhar demais em função do stress, as mitocôndrias 

acompanham esse ritmo e por isso começam a consumir mais minerais como o cálcio, magnésio 

e potássio. 

O cálcio, além de protetor dos ossos, é necessário para a liberação de neurotransmissores no 

cérebro que dão a sensação de bem estar, regulando as funções estimulantes do cérebro. 

Já o magnésio é necessário para transmissão dos impulsos nervosos; ele protege o coração, evita 

má circulação, câimbras, fibromialgia, nervosismo e ansiedade. A carência de magnésio em 

crianças e jovens está ligada a uma hiperatividade comportamental. O stress diminui os níveis 

de magnésio. 

O potássio ajuda a normalizar a pressão arterial, sendo que é fundamental na condução dos 

impulsos nervosos. A banana é a melhor fonte de potássio e deve ser consumida regularmente. 

O stress se acumula quando não vivemos de acordo com nossa inteligência interior. A resposta 

para tudo está dentro de você. Observe para onde vão os seus pensamentos, como você tem 



lidado com as frustrações, as emoções estão reprimidas ou você tem feito um dialogo interno 

com elas? Muito cuidado com a força negativa dos nossos próprios pensamentos. 

Não tenha medo das mudanças. Comece aos poucos, preste mais atenção na sua respiração, vá 

equilibrando sua alimentação, faça uma caminhada, mantenha bons pensamentos sobre você 

mesmo, cultive pessoas que te fazem bem. O stress só aparece quando bloqueamos a expressão 

da inteligência criativa. 

Vou citar uma frase que é de Tristão de Ataíde: 

“A primeira condição para se realizar alguma coisa, é não querer fazer tudo ao mesmo tempo!” 

Paz e Luz! 
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