Um
O caminho da intenção
Estou falando em uma conferência sobre
saúde e bem-estar quando sou atingida por um
pensamento desconcertante: Quem é você para
falar sobre intenção se não está vivendo as suas?
Cerca de cinquenta pessoas estão na plateia, na
maioria mulheres de 35 anos ou mais, as quais
ouvem com atenção enquanto explico conceitos
sobre saúde, equilíbrio e vida com propósito.
“Intenções são expressões do que queremos ser
como indivíduos, física, emocional e espiritualmente,
como membros de nossa família e comunidade e
também como cidadãos da Mãe Terra. São uma
maneira de definir o que queremos e pedir ajuda
ao Universo ou a Deus. São as sementes do que
ansiamos na vida; saúde melhor, relacionamentos
significativos ou amor.”
Intenções são expressões do que queremos ser
como indivíduos, física, emocional e espiritualmente,
como membros de nossa família e comunidade e
também como cidadãos da Mãe Terra.
Posso ver as pessoas concordando com a
cabeça e fazendo anotações.
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Bem, pelo menos estão comprometidas.
“Na verdade”, continuo, “uma semente é uma
metáfora bastante acertada. A semente já contém
a essência do que pode se tornar um dia; contudo,
para que prospere, é preciso plantá-la, regála, nutri-la. Temos de conscientemente focar a
ideia e tomar medidas para que aconteça. Como
uma semente, a intenção é também um bocado
de possibilidades que irrompem com potencial
surpreendente.”
A semente é uma metáfora poderosa para a
intenção. Ela costuma ser plantada no fundo da
terra; sua vida começa na escuridão, o mesmo
lugar em que nossas intenções a princípio se
enraízam: nas profundezas sombrias de nossa
mente onde a insatisfação, a tristeza, o medo,
mas também a alegria, a esperança e a motivação
residem. A escuridão proporciona um terreno
surpreendentemente fértil para que a semente
da intenção cresça, dando-nos a motivação e
a inspiração com vistas a fazer um esforço para
mudar.
Continuo explicando o conceito e menciono
meu pai, o que, claro, faz com que todos mostrem
entusiástica aprovação. “Meu pai nos ensinou
que a intenção tem, em si, os mecanismos para
sua realização, assim como uma semente tem
dentro dela tudo de que necessita para se tornar
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uma árvore, uma flor, uma fruta. Intenção é uma
semente na consciência, ou no espírito, e temos o
poder de transformá-la em realidade.”
Pronuncio as palavras, e ainda assim, nesse
momento particular, sinto-me estranhamente
alienada desses conceitos que carrego com
tanto carinho no coração. Antes da palestra meu
dia foi caótico. Estava atrasada para o evento e
derramei café na minha calça. O enorme cookie
de chocolate que eu havia comido uma hora antes
me deixou enjoada, com ressaca de açúcar. Mais
cedo, eu havia perdido um telefonema importante
de trabalho, um lapso que me fez sentir culpada
e abalada. Em geral, sou rigorosa com o horário
confiável em meus compromissos. Quando
isso não acontece, não sou autoindulgente. O
problema, contudo, não é de hoje; em um nível
mais amplo, eu não sinto que vivo com intenção.
Em vez de viver conscientemente, muitas vezes
estou sobrecarregada e lutando para compensar
o atraso. Quando estou no palco compartilhando
minhas ideias, sinto-me uma fraude. Acredito nas
palavras que estou dizendo, de modo intenso e
de todo meu coração, porém não as coloco em
prática. Não as vivencio.
Precisando de uma fuga desses pensamentos,
convido meu público a fechar os olhos enquanto
o guio em uma meditação. Após cinco minutos de

respiração profunda e silêncio, peço que ouçam
minhas perguntas.
“Não precisam responder às perguntas, apenas
as ouçam”, digo.
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“Quem sou eu?
O que quero?
Como posso servir?”
Essa meditação é destinada a mim e ao meu
público. Preciso ficar centrada para entrar em
contato com o núcleo de quem sou. Faço algumas
respirações profundas. Sinto essas perguntas
em cada célula. Quem sou eu? O que quero?
Como posso servir? Penso nelas com frequência.
Durante grande parte de minha infância, meu pai
considerava um ritual de família fazer-nos essas
perguntas. No entanto, agora, no palco, eu as
sinto de maneira diferente. Minha consciência está
ancorada no presente, em meu corpo, mente e
espírito, e eu me sinto aberta e receptiva. Algumas
respostas emergem de imediato:
Quem sou eu?
O que quero?
Como posso servir?

Enquanto continuo orientando o público na
meditação, minhas próprias respostas – e as
perguntas que elas suscitaram – ecoam na minha

mente. Ao pedir às pessoas que reflitam sobre quem
são, percebo que, de alguma forma fundamental,
perdi o senso inato de quem sou eu, ou pelo menos
a noção de onde me encaixo e o que deveria estar
fazendo na vida. Perdi uma ligação importante com
minha alma.
A revelação me deixa profundamente
desconfortável, e tenho de lutar contra a vontade
de deixar minha mente vagar para longe desse
insight. Entretanto, quanto mais acolho esses
pensamentos, mesmo angustiantes como são, mais
aprendo. Escuto meu corpo e tenho de admitir que
não estou em ótima saúde. Estou acima do peso,
cansada e com dores. Apesar do foco de minha
família na espiritualidade, não vivo uma vida cheia
de meditação, ioga, limpezas, retiros espirituais
e refeições veganas. Na verdade, meu vício em
açúcar me leva a um comportamento cada vez
mais insalubre. Com frequência saio furtivamente
no meio do dia para comprar cookies ou cupcakes
e os devoro sem dizer nada a ninguém. Não estou
me cuidando de outras maneiras também. Eu
me exercito pouco e fico até tarde lendo posts no
Facebook ou jogando videogame. Sempre tenho
uma desculpa para economizar no essencial para
a boa saúde, entretanto sei que minhas desculpas
são frágeis e só uma fachada para minha falta
de vontade de tomar as medidas necessárias
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QUEM SOU EU?
Mãe de duas filhas maravilhosas; esposa, filha,
irmã, amiga.
Empreendedora, escritora.
Mãe de jogadoras de futebol, um papel que
assumo de má vontade; como uma blusa muito
apertada, isso me irrita e me prende, embora eu
não esteja certa do porquê.
Uma alma que ama e quer se sentir amada.
O QUE QUERO?
Saúde para minha família e para mim.
Segurança financeira.
Amor, propósito. Mas como faço para obter isso?
Paz, descanso, equilíbrio. Nada disso parece
possível no momento.
COMO POSSO SERVIR?
Agora, como mãe. Além disso, realmente não
sei.
É o suficiente?
Algo além disso vai me dar um sentido mais
profundo de propósito?

para promover mudanças difíceis. Minha filha
Leela herdou meu amor pelo açúcar e também
está desenvolvendo hábitos alimentares pouco
saudáveis.
Esse pensamento me leva a entender que
o comportamento dela é um espelho do meu.
Consciente disso, fico atormentada pela emoção
quase universal da maternidade: a culpa.
Quando conduzo o grupo ao final das perguntas
de meu pai, acho que – se é que isso é possível
– sinto-me ainda mais sobrecarregada e confusa.
Como posso servir? Sei que quero fazer algo mais,
porém, honestamente, não tenho ideia do que seja
esse “algo”, e estou cansada demais para pensar
nisso ou aplicar muita energia nessa direção.
Depois de anos girando nesse carrossel de família
e trabalho, estou tonta e desorientada. E quero sair.
Assim como todo mundo, digo a mim mesma.
Não estou sozinha.
Deixo minha mente vagar, pensar em maneiras
que me fariam sentir-me mais satisfeita. Lembrome da época em que estava escrevendo meus dois
primeiros livros, quando as meninas eram mais
novas. Esses projetos me ajudaram a formular meus
pensamentos sobre maternidade e a encontrar
meu caminho como mãe. Será que escrever um
livro sobre intenção poderia me guiar e me ajudar a
encontrar meu caminho?
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Quanto mais penso nisso, mais sentido faz.
Então, nesse momento, diante de uma multidão
de pessoas que meditam, silenciosamente
estabeleço a intenção de escrever este livro e
buscar a orientação daqueles que me inspiram e
compartilham minha busca.
***
O conceito de intenção é parte de minha história
familiar desde sempre. Nossa campeã de intenções
foi Maa, minha avó. Ela tinha uma crença inabalável
no poder da vontade, da oração e da magia. Tinha
certeza de que a cor de seu sári influenciaria no
jogo de críquete. Vermelho era a cor que ela preferia
para jogar em casa. Maa também tinha fé de que
a oração podia ajudar os pacientes de meu avô a
melhorarem. Ela os visitava no hospital e depois
ia ao templo com oferendas específicas para a
cura deles. Maa sabia que seus pensamentos e
seus desejos davam forma ao mundo e, de fato,
ela possuía uma notável capacidade de criar sua
própria realidade. Um exemplo se tornou tradição
familiar e durante minha infância, quando aprendi
sobre a intenção, essa história reforçou minha fé
em seu poder.
Em 1954, vários anos depois de a Índia
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conquistar a independência do Império Britânico,
meus avós, meu pai e seu irmão mais novo
viviam em Lucknow, onde meu avô, um médico do
exército, trabalhava. O primeiro-ministro da Índia,
Jawaharlal Nehru, estava visitando a cidade como
parte da celebração pela nova nação. Como todos
na aldeia, Maa estava alvoroçada, na expectativa,
e passou semanas pensando que sári usaria, como
arrumaria o cabelo, se devia usar sapatos baixos ou
de salto. Meu avô, meu pai e meu tio a provocavam
por causa de sua obsessão e alertaram-na para que
não tivesse esperanças: na multidão esmagadora
não havia maneira de o primeiro-ministro notar o
sári de uma mulher. Maa deixou que rissem, mas
continuou decidida.
“Nehru vai me notar”, garantiu a eles, “e ainda
vai pessoalmente me dar sua bênção”.
O dia enfim chegou, e meu avô, meu pai e meu
tio se aventuraram nas ruas às quatro da manhã
para garantir o lugar da família no desfile. Maa,
vestindo um brilhante e atraente sári rosa, juntou-se
a eles mais tarde. Quando a carreata começou, as
ruas eram uma massa de gente, com milhares de
pessoas que aguardavam ansiosas a chegada de
Nehru. O cortejo se aproximava lentamente do local
em que Maa e sua família estavam, e o primeiroministro acenava da janela aberta de sua limusine.
No meio do povo que gritava, minha avó ficou em

silêncio, com as palmas das mãos juntas na frente
do coração na saudação Namastê tradicional.
E, como se ela desejasse isso, o carro de Nehru
parou. Ele saiu e caminhou entre a multidão até
onde minha avó estava. Posicionou as mãos em
sinal de respeito, retirou a rosa de sua lapela e,
observado pela multidão, entregou-a a Maa. Em
seguida voltou para o carro e partiu. Enquanto todos
ao redor aplaudiam, os olhos de Maa brilhavam; ela
olhou para meu avô e piscou.
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***
Guiada pelo espírito de Maa, mergulho em
minha pesquisa sobre intenção. A pilha de livros
em minha mesa de cabeceira, e no chão ao lado
dela, cresce a cada dia. Escolho livros de autores
de quem já ouvi falar bastante, alguns dos quais
conheço desde criança, mas que nunca li. Meu pai
é um deles. Eckhart Tolle. Marianne Williamson.
Arianna Huffington. Andrew Weil. Dan Siegel.
Estabeleço a intenção de falar com esses mestres
incríveis e aprender com eles. Passo uma tarde
elaborando e-mails para esses autores e decido
que, se tiver de acontecer, eles vão concordar em
ser entrevistados.
Nesse meio-tempo, rumino o conceito de
intenção mais e mais. Examino-o de todos os

ângulos e percebo que a palavra “intenção” é um
pouco confusa e mal definida. O que queremos
dizer quando falamos disso?
Intenções não são simples objetivos. Elas vêm
da alma, de algum lugar profundo dentro de nós,
onde temos clareza acerca de nossos desejos
sinceros de felicidade, aceitação, saúde e amor. Ao
pensar em nossas intenções, cultivá-las e expressálas, criamos o clima no qual estão mais propensas
a acontecer. Contudo, as intenções também
precisam ser alimentadas, precisam de tempo
para se concretizar. E no momento certo da vida é
necessário agir e fazer um esforço para estimular e
fomentar sua realização.
A noção de intenção remonta a milênios.
Tradições de sabedoria do mundo todo falam da
intenção como força motriz da criação, e o conceito
tem um papel significativo em vários credos
religiosos, incluindo o hinduísmo e o budismo.
Intenção, em sânscrito, é Samkalpa, ou uma ideia
formada na mente ou no coração. “Intenção correta”
é o segundo elemento do Nobre Caminho Óctuplo
de Buda, ensinamentos que descrevem a forma
de acabar com o sofrimento pessoal e atingir a
iluminação. Essencialmente, trata-se de cuidar de si
e dos outros com bondade e compaixão, enquanto
se vive alinhado com seus valores mais profundos.

Na tradição budista, a intenção tem a ver
com viver cada momento com integridade e de
acordo com o que se considera mais importante.
Os budistas acreditam que, carregando nossas
intenções conosco o tempo todo e tentando viver
segundo nossos valores mais profundos, tornamonos mais propensos a estabelecer metas sábias e
fazer o necessário para alcançá-las.
A palavra hebraica kavanah descreve a total
consciência e atenção que devemos ter para
apreciar cada momento da vida; é uma maneira
de dar sentido às nossas ações. Por exemplo,
oração sem kavanah, ou intenção, é pouco mais
que palavras sem sentido. A oração cristã por meio
da qual se faz pedidos a Deus também pode ser
pensada como uma forma de intenção.
Mais recentemente, cientistas têm buscado
entender como – ou se – a intenção funciona, e
a maioria das pesquisas realizadas se concentra
nas orações de intercessão. Rezar pelas pessoas
pode contribuir para sua cura? Os resultados são
mistos. Alguns estudos mostram um efeito robusto,
outros, nenhum. No entanto, em um estudo
recente, pesquisadores do Royal Adelaide Hospital
Cancer Centre, na Austrália, observaram se a
oração poderia melhorar o bem-estar espiritual e
emocional dos pacientes com câncer. Durante seis
meses, um grupo de oração cristã de uma igreja
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a certa distância orou por pouco mais da metade
dos pacientes. Quando comparados com o grupo
de controle, que não recebeu orações, os primeiros
pacientes
apresentaram
pequenas,
porém
significativas, melhoras no bem-estar espiritual e
emocional. Eles não tinham ideia de que estavam
sendo objeto das orações, contudo melhoraram
mesmo assim.
Por qual mecanismo a oração poderia curar
esses pacientes? Meu pai acredita que a própria
consciência é uma força fundamental – básica
como a gravidade –, mas que ainda não dispomos
das ferramentas científicas para entendê-la.
Pode ser que a intenção consciente gere energia
eletrostática ou magnética e que o fluxo invisível
tenha um efeito pequeno, porém mensurável,
sobre nosso comportamento, bem como sobre o
dos outros. De qualquer maneira, não há evidência
sólida para uma peça desse quebra-cabeça:
nossos pensamentos e nossas crenças podem
afetar nossa saúde.
Basta ver o efeito placebo, em que um tratamento
simulado produz resultados positivos simplesmente
porque o paciente acredita nele. Os placebos
funcionam quase tão bem quanto os antidepressivos
potentes no tratamento de depressão leve a
moderada e têm mostrado resultados na redução
dos sintomas de Parkinson, doença de Crohn e

esclerose múltipla. Nossa mente exerce poderosa
influência sobre nosso corpo e nossa vida. Então,
por que não usá-la para melhorar nossa vida? Por
que não criar a intenção de nos tornarmos pessoas
mais carinhosas, de atrair o amor ou de contribuir
para o aperfeiçoamento da humanidade?
O que você gostaria de mudar? Quais são as
partes de sua vida que não estão funcionando? O
que está faltando? Ao considerar essas perguntas,
você pode descobrir as sementes de seus anseios
mais profundos. Que pequenas mudanças você
pode fazer para se sentir mais descansado, mais
feliz, mais conectado, mais inspirado? Adotar
pequenas mudanças pessoais pode ser o primeiro
passo para promover uma mudança maior no
mundo e na humanidade em geral.
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Adotar pequenas mudanças pessoais pode ser
o primeiro passo para promover uma mudança
maior no mundo e na humanidade em geral.
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