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O grau de sabedoria e maturidade de um a pessoa não é dado
pelo quanto ela tem de cultura acadêmica, sucesso empresarial e
social, mas pela capacidade e frequência de fazer a mesaredonda com seu próprio ser, de questionar seus pensamento e
emoções, de criticar suas verdades, de repensar sua vida, de
refazer seus caminhos.

• Você reúne-se com seu próprio ser? Analisa seus caminhos? Devemos não
apenas falar sobre nossos medos , mas com os nossos medos. Devemos não
apenas dialogar sobre nossos conflitos , mas com nossos conflitos, com o
nosso mau humor , intolerância, insegurança.

• Exercite ser seu grande
amigo. Deve aprender a
se interiorizar, caminhar
nas trajetórias do seu ser
e ter prazer de ter um
autodiálogo aberto,
uma conversa íntima,
uma reflexão existencial.

• A mesa-redonda do Eu é um
passo além da técnica do D.C.D
(duvidar, criticar, determinar).
É mais profunda, serena,
penetrante, prolongada. É você
conversar com você mesmo fora
dos momentos de tensão. A
mais grave solidão não é
aquela em que a sociedade nos
abandona , mas aquela em que
nós mesmos nos abandonamos.

• Uma pessoa que pratica o
autodiálogo não apenas tem mais
condições de superar suas misérias
psíquicas, mas também de se
humanizar, ou seja de se tornar
tolerante, serena e humilde, pois
reconhece suas limitações, suas
fragilidades. Essa prática me faz
interiorizar e compreender que eu
também tenho muitas falhas e
limitações. Quando você entende
sua pequenez é fácil entender a
pequenez dos outros. Quando nos
colocamos num pedestal é fácil
julgar e condenar.
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• A mesa redonda constrói a sociedade
intrapsíquica. É a reunião que que fazemos
com personagens do teatro da nossa mente.
É o exercício do EU debatendo de maneira
crítica nossos bloqueios , frustações, crises,
perturbações, projetos, sonhos. Nesse
debate fazemos silenciosamente uma bateria
de perguntas: Onde? Por quê? Como?
Quando? Quais fundamentos? Vale a pena?
Esse é o caminho? Por exemplo, uma pessoa
tem um ataque de pânico. Ela se pergunta:
Qual a lógica do meu pânico? Quando
começou? Por que começou? Por que sou
escrava dele se estou ótima de saúde? Eu
exijo ser livre.

Qual é o objetivo de fazer
a Mesa-redonda do Eu?
• Criar janelas boas paralelas que se
vinculam as janelas doentias. Nosso
cérebro é formado por inúmeras
janelas. Essa janelas guardam
informações, podem ser boas e ruins.
Dependendo do tipo de tensão
produzida por uma janela(raiva, ódio,
ansiedade), ela pode se tornar killer,
ou seja obstrui a leitura das outra
janelas. Bloqueando a inteligência e a
lucidez, fazendo-nos reagir como
animas, pelo instinto.

•

Se fizerem a Mesa-redonda do
Eu associada à técnica do
D.C.D, por seis meses, com
exercício intelectuais diários que
duvidem dos fundamentos da
imagem doentia que têm da
sociedade, que critiquem o
sentimento de vergonha, que
questionem a hipersensibilidade
diante da opinião dos outros,
encontrarão a tão sonhada
liberdade.

• Isso porque reeditarão as
principais janelas doentias e
construirão riquíssimas janelas
paralelas que contêm ousadia,
segurança, determinação.
Resgatarão a liderança do eu.
Deixarão de ser controladas
para controlar suas vidas.

• Para começar: Faça a mesa-redonda do Eu
por pelo menos 10 minutos duas vezes por
semana. Um bom momento para fazermos
essa técnica é no banho: Enquanto você
lava seu corpo, faça uma faxina no teatro
da sua mente. E durante o dia faça
pequenos diálogos. Outra boa maneira é
você ter um caderno e anotar seus
sentimentos e atitudes ruins do dia, e
paralelo a isso anotar uma atitude e
sentimentos positivos que você poderia ter
tomado. E escrever várias vezes.

