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“A Busca pelo Equilíbrio Emocional 
na Era da Incerteza”
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O monge Yongey Mingyur Rinpoche e as bananas 
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Por quê estamos aqui ?

 A origem deste webcast

Parceria EYI e CPB

Nova carreira para os atletas 
paralímpicos 

 Motivação para continuar mesmo na crise

 Conversas com o grupo para reduzir a 
negatividade geral

 Resultados foram bem positivos

–
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Equilíbrio emocional na era da incerteza

- A epidemia me traz medo!
- A oposição me causa raiva!
- As notícias me dão nojo!
- A pobreza me deixa triste!

Num cenário tão complexo, é difícil ter equilíbrio e dominar 
seus instintos mais íntimos. Porém, são nos momentos que 
mais precisamos dele que nossas emoções mais sombrias 
aparecem para nos assombrar.

Nos dias de hoje, ter equilíbrio emocional não é mais opção. É 
absoluta necessidade.
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Agenda dos webcasts

DIA 1 - 30/4
 Medo e Raiva

DIA 2 - 14/05
 Nojo e Tristeza

DIA 3 - 28/05
 Alegria e Empatia

DIA 4 - 10/6
 Gestão das emoções e habilidades socias 
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1. Introdução

2. O  problema: Medo e Raiva

3. Sua identificação

4. A causa

5. Possíveis estratégias

6. Métodos para você usar

7. Fechamento e conclusões

Agenda
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O  momento em que vivemos

 O problema é real

 Uma pandemia cruza nosso caminho

 Economia desacelerando

 As pessoas estão preocupadas

 O noticiário se aproveita disso

 Trancados em casa

 Dormimos mal

 Muitos estão exauridos

 Enfim, o que pode ser feito?
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Se você não pode mudar o vento, o melhor é 
aprender a ajustar as velas!
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Fatos: Estatísticas do Brasil até 29/04/2020

 População total estimada: 217 milhões

 Nascidos no ano: +1 milhão 

 Nascimentos por dia:  9.000 pessoas

 Óbitos no ano:  432.000 pessoas

 Óbitos por mês: 108.000 pessoas

 Óbitos por dia: 3.600 pessoas

 Óbitos covid-19 no ano: 5.017 pessoas

Percentual: 1,16%
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Estados emocionais
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A dinâmica da energia ou estados de pensamento

SobrevivênciaSobrevivência

ALTAALTA

BAIXABAIXA

PerformancePerformance

RecuperaçãoRecuperaçãoProstraçãoProstração

P
O

S
IT

IV
O

P
O

S
IT

IV
O

N
E

G
A

T
IV

O
N

E
G

A
T

IV
O



12 Wilson Gellacic

Você precisa se auto-conhecer . . .  
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Consciente Inconsciente

Foco Vida de relaçao Integridade física e psicológica

Lógica Raciocínio lógico Lógica própria

Organizaçao Fatos cronológicos Atemporal. Organiza pela 
qualidade dos fatos

Compreensão Compreende 
linguagem figurada É literal

Descanso Necessita Funciona o tempo todo. É 
responsável pelos sonhos

Realidade e 
Imaginaçao Diferencia Não diferencia

Velocidade
 estimada 2 mil bits / seg 400 bilhões bits / seg
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As emoções, segundo Paul Ekman
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O que me deixa bem ?  O que me deixa mal ? 
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Algumas emoçoes combinadas



17 Wilson Gellacic

Que tal fazermos um breve exercício prático ?

 Preste atenção e imagine agora esta 
situação hipotética:

“ Estava na rua, passei por um conhecido, 
mas ele não me cumprimentou…. “

 O que você pensaria dele  ? Qual a 
emoção que você sentiria ? Que 
comportamento você teria ?

 30 segundos para você responder 
mentalmente
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O significado dos fatos é uma decisão somente sua 
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Vamos falar sobre o medo ? 

 A mente, mente!

 Impossível ignorá-lo

 Pode ser remédio ou veneno

 Sofrimento é realmente necessário?

 Convide-o a entrar. Escute-o

 Pratique uma dieta mental

 “Você não pode controlar o clima, mas pode 
sempre mudar de roupa”
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O que dizem os especialistas ? 

1. Repense sobre suas perspectivas

2. Seja grato. Enumere suas alegrias   

3. Concentre-se em sua respiração

4. Converse com o seu interior. Desconecte-se

5. Encontre rituais para se energizar

6. Pratique o “só por este momento”

7. Escolha melhor  as “bananas”
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Vamos falar sobre a raiva ? 

 Causa comum: desejo não atendido

  Pode ser remédio ou veneno

 Sofrimento é realmente necessário?

 Convide-o a entrar. Escute-o

 Exercite o perdão

 Considere o “efeito sombra”
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Efeito sombra: Método 3,2,1

3 – TERCEIRA PESSOA:  “Meu chefe me irrita” 

Ele(a) é…. X, Y. Z

2 – SEGUNDA PESSOA: “Fale com ele” 

Quem é você? O que você quer me ensinar? Qual 
o seu papel na minha vida neste momento?

1 – PRIMEIRA PESSOA: “Seja ela” 

Eu, em tal situação me comportei como X, Y, Z
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Oração do perdão - HO'OPONOPONO 

SINTO MUITO - Eu sinto muito por não conseguir te ouvir e te entender 
adequadamente. Sinto por não perceber tudo que está acontecendo em seu interior.

ME PERDOE - Me perdoe por não me fazer entender,  por não conseguir te 
ajudar e não contribuir para solucionar esse dilema.

TE AMO - Somos todos criaturas de Deus e eu te amo, assim como Você é, e 
acredito que Você está fazendo o melhor neste momento, de acordo aos recursos que 
Você tem.

SOU GRATO - Eu te agradeço por fazer parte da minha Vida. Te conhecer e 
conviver com Você tem um importante significado para mim. O que passamos juntos,  
tem grandes impactos em minha vida e ajuda no meu crescimento.
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 HO'OPONOPONO 

Sinto muito

Me perdoe

Te amo

Sou grato
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Conhecer melhor suas emoções, vai te tornar mais feliz e 
vai te ajudar a atravessar melhor suas tormentas 

 "Não sinto orgulho. Quando era 
jovem, eu tinha síndrome de pânico. 
Depois de praticar muito a 
meditação, passei três dias no meu 
quarto olhando para o pânico, disse 
"bem-vindo, pânico", e ele se foi", 
que relata a experiência no livro  "A 
Alegria de Viver" (Campus-Elsevier).
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Exercício para reestruturar suas emoçoes

Passo nº 1. Escolha um comportamento ou sentimento de 
que não gosta

Passo nº 2. Inicie uma conversa com esse seu lado

Passo nº 3. Separar o comportamento da intenção positiva

Passo nº 4. Descobrir novos comportamentos ou reações 

Passo nº 5. Oferecer novos comportamento da intenção 
positiva

Passo nº 6. Verificação ecológica e ponte ao futuro
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Contato

Nome: Wilson Gellacic

E-mail: wilsongellacic@gmail.com

Tel.: +55 11 9 7543  1659
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