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Antídoto para o burnout.

Antídoto para as longas jornadas.

Antídoto para as interrupções

frequentes.

Antídoto para a baixa produtividade

e o tédio.

Flow: O estado da arte no

desenvolvimento humano.

 

O ANTÍDOTO FLOW

PORQUE O FLOW?

PORQUE AGORA?



CENÁRIO
Vivemos no mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e

ambíguo. Nossa atenção diminui a cada minuto por conta

das distrações e interrupções constantes das nossas telas.

Um mundo de telas, o tempo todo.  

 

Hoje, 47% da nossa vida é vivida no piloto automático,

ruminando o passado ou tentanto antever o futuro. Sobra

muito pouco, quando sabemos que o momento onde as

coisas acontecem é o AGORA.

 

Este programa, é uma oportunidade de conhecer mais

sobre o estado de Flow, um estado elevado de consciência

que pode ser ativado seguindo algumas condições

determinadas,como clareza de objetivos, foco e

concentração, equilíbrio entre desafio e habilidade entre

outros. Um verdadeiro detox digital.



 

Novas competências e habilidades são

demandadas em tempo real, sendo habilidades

de comportamento social e relacional (soft skils)

cada vez demandadas dos líderes,

especialmente das novas gerações que chegam

ao mercado de trabalho. 

Uma liderança mais consciente.

Números expressivos sobre o ambiente de

trabalho (stress, fadiga crônica, burnout),

refletem a urgência de uma ação estruturada

voltada a preparar e sustentar esse novo

movimento.

PROJETO FLOW
HACKEANDO O
AMBIENTE E A

MENTE



Flow é um termo que vem do inglês Fluir e que

pode ser traduzido como "Estado de Fluxo" ou

"Experiência de Fluxo". O conceito de Flow foi

desenvolvido na década de 70 pelo psicólogo

Mihaly Csikszentmihalyi, PhD e professor

da Universidade de Chicago, para designar

as experiências ótimas de fluxo na

consciência.



 Um estado mental onde o corpo e a mente

fluem em perfeita harmonia, é um estado de

excelência caracterizado por alta motivação,

alta concentração, alta energia e alto

desempenho, por isso também chamado de

experiência máxima ou experiência ótima. 



O ESTADO DE FLOW
Geralmente o acesso ao Flow acontece

quando se está fazendo aquilo que mais se

gosta de fazer ou ainda, gostando muito do

que está fazendo.Pessoas entram em fluxo

nas atividades que dominam e tem alto

interesse. Artistas, atletas, escritores,

designers e profissionais de todos os

segmentos.



PROJETO FLOW
Mentoria para ativação do estado de Flow,

aumento de performance e capacidade de

aprendizagem, mudança de hábitos, foco e

hiperfoco, comunicação e criatividade. 

Ferramentas utilizadas:

Self Assessment (auto avaliação)Ik

Atenção Plena 

Tempo X Energia

Flutuação em tanque de

isolamento sensorial(DEEP NOW)

Voo em túnel de vento

Neurofeedback 

VR (em breve).

Palestra, workshop, imersão



 

Flutuar em isolamento sensorial, é a maneira

mais poderosa de acessar o estado de Flow e

praticar a flutuação em tanque de isolamento

sensorial, a única atividade que contempla os

4 momentos do Ciclo do Flow:

 

 1.Desafio

2.Liberação

3.FLOW

4.Recuperação

FLUTUAÇÃO EM
TANQUE DE
ISOLAMENTO
SENSORIAL



BENEFÍCIOS
  Saúde e bem-estar 

 

Ao longo dos últimos 40 anos, quando a terapia da

flutuação ficou mais conhecida fora do Brasil, as pessoas

consistemente buscam alívio do stress, redução de

dependências químicas, diminuição e até mesmo

eliminação de dores crônicas, recuperação física e

muscular (vários atletas de alta performance fazem uso,

mais detalhes adiante) e mais.   Estudos realizados nos

últimos anos, indicam que a flutuação aumenta os níveis

de dopamina e endorfinas, fazendo com que seu

estado de espírito esteja em níveis ótimos e com uma

duração que pode chegar a até dois dias depois da

sessão. 

  

Sem a necessidade de ter que lidar com a gravidade

(equilíbrio do corpo), visão, audição e tato, além de

outros estímulos externos que consomem muita

energia, nosso cérebro relaxa e aciona outros aspectos

cognitivos, intuitivos e criativos, dando espaço a

sensações que não experimentamos com

frequência.   



BENEFÍCIOS

Meditação

 

 Todas as nossas sensações e experiências vividas

enquanto flutuamos, vêm de nosso próprio interior. Uma

ótima oportunidade para refletir sobre nossa vida. Relatos

de insights pessoais e criativos são inúmeros.

 

 O tanque, hoje mais parecido com uma cápsula

espacial, também apoia quem está iniciando nos

processos de meditação e instrospecção. Após 30 ou 40

minutos de flutuação, ondas Theta começam a ser

emitidas pelo cérebro e elas são as responsáveis pelo

nosso estado intermediário de estar desperto ou

dormindo. 

  

Apenas com alguns anos de prática diária, uma pessoa

consegue acessar um estado meditativo profundo com

presença contínua de ondas Theta. No tanque, isso

acontece quase que imediatamente e em muitos casos,

já na primeira sessão (caso a intenção seja meditar).



BENEFÍCIOS
Auto-desenvolvimento 

 

 Atletas usam o tanque em dois momentos. Antes de uma

prova, buscando visualizar todo o processo em detalhes e

depois para recuperação física e mental.

 

Times das Ligas Americanas de Basquete e Futebol, como

os Golden State Warriors e os New England Patriots de

Tom Brady, usam o tanque regularmente. Relatos apontam

para pessoas que melhoraram significativamente suas

atividades esportivas, profissionais (teorias científicas

complexas, capítulos inteiros de livros pensados durante a

sessão, entre outras conquistas). 

 

Executivos relatam que além da recuperação física e

mental, o número de 'insights' e capacidade de

resolução criativa de problemas aumenta

significativamente.

  

Como não há nada para distrair sua mente, seu nível de

concentração e processamento de informação e de

conhecimento é impressionante.   Estudos recentes da

consultoria americana McKinsey, apontam para

aumentos de 500% na performance e produtividade

de executivos e de 400 a 700% de aumento na

capacidade de aprendizagem (Flow Genome Project). 



COMO FUNCIONA
 A flutuação acontece por conta do seu corpo estar em 

gravidade próxima do zero, garantida por 500 kilos de

sal de Epsom (sulfato de magnésio) que além de

ajudar a flutuar qualquer tipo de corpo, também

proporciona inúmeros benefícios ao ser absorvido pela

pele. 

Sem estímulos externos,  não há necessidade do

cérebro fazer seus inúmeros cálculos para manter seu

corpo equilibrado em pé e nem tentar ficar prevendo

situações.

Então, acontece um quase total desligamento do córtex

pré frontal (hipofrontalidade transitória), trazendo

manifestações de outras áreas do cérebro,

proporcionando momentos de insights, intuição e

criatividade. 

 



CONTEÚDOS
PROJETO FLOW Palestra introdutória

Self Assessment

Workshop vivencial com aplicação das ferramentas

Offsites, Imersões e Retiros 

Opcionais:

Mapeamento neurofuncional + neurofeedback Flutuação

em tanque de isolamento (monitorada e com planejamento

prévio de objetivos).

Voo em túnel de vento (indução imediata do estado de flow

/ monitorado e com debriefing).

 



Treine a mente.
O corpo acompanha.

p r o j e t o  f l o w



P R O J E T O  F L O W

Cadu Lemos

Pesquisador, autor e facilitador

em processos de alta

performance, atuando desde

1998 em desenvolvimento

humano.

C L Í N I C A
B R A I N T E C H

Leonardo Mascaro 

Mestre em Psicologia USP

Especialista pioneiro em

Neurofeedback Z Scores

 

F L U T U A R  F L O A T
C E N T E R

Centro de Flutuação pioneiro

no Brasil. No Flutuar,

conduzimos nossas atividades

vivenciais.



_ + 5 5  1 1  9 8 6 0 5 . 8 6 5 0

w w w . c a d u l e m o s . c o m . b r

E M A I L
cadulemos@gmail.com

CONTATO


