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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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Você não pode mudar  o clima, mas pode 
sempre mudar de roupa...
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O que é Inteligência Emocional?
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Você precisa se auto-conhecer . . .  
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As emoções, segundo Paul Ekman
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   Material baseado no http://atlasofemotions.org/ 
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DivertidaMente e as emoções básicas 
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MEDO 

 Causa comum: perigo eminente

 Impossível ignorá-lo

 Pode ser remédio ou veneno

 Sofrimento é realmente necessário?

 Convide-o a entrar. Escute-o

 Pratique uma dieta mental
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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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NOJO  

 Necessário: algo pode te matar

 Sensação de que algo ou pessoa é tóxica

 Medo exagerado de contaminação 

 Todo exagero é ruim: TOC

 Pensamentos e comportamentos para evitar 
contato;  Obsessão por limpeza

 Abominação: nojo intenso à uma pessoa

 Você é muito fora do padrão? Busque ajuda
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TRISTEZA  

 Causa comum: perda  

 Necessário: preciso de ajuda 

 Vários motivos: desilusão amorosa, perda de um 
emprego, morte de um amigo ou familiar

 Os principais sintomas da tristeza são: 
desânimo, a falta de vontade de desempenhar 
tarefas rotineiras e de conviver socialmente

 Pode levar a depressão
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ALEGRIA 

 Causa comum: conquista 

 A alegria contém prazer, diversão, paz,  alívio, 
orgulho, encanto, excitação e êxtase

 Todos os estados de alegria são desencadeados 
por uma sensação de conexão e/ou prazer 
sensorial

 Uma pessoa alegre também pode ser 
considerada otimista

 Pode ser remédio ou veneno
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   Mexendo os botões... 
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 Episódio emocional 

EMOÇÃOEMOÇÃO

RESPOSTA CONSTRUTIVA

RESPOSTA 

RESPOSTA AMBÍGUA

 MUDANÇAS FÍSICAS 

 PENSAMENTO 

GATILHO
+

EVENTOEVENTO
+

MEMÓRIAS

c

c



18 Wilson Gellacic

 Episódio emocional – Acrescentando consciência 

EMOÇÃOEMOÇÃO

RESPOSTA CONSTRUTIVA

RESPOSTA DESTRUTIVA

RESPOSTA INDIFERENTE

 MUDANÇAS FÍSICAS 

 PENSAMENTO 

GATILHO
+

EVENTOEVENTO
+

MEMÓRIAS

c

c
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 Episódio emocional – Acrescentando consciência  

RAIVARAIVA

FAZ UMA PAUSA

DISCUTEDISCUTE

EVITA

 Seu Corpo fica tenso 

 Você se sente agredido  

Dormiu pouco
+

AMIGO BRAVOAMIGO BRAVO
+

Bulling

c

c
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Algumas respostas possíveis 

RAIVA
Intrínseca: Discussão, Insulto, Disputar, Gritar, Usar força física
Intencional: Definir limites, tirar um tempo, respirar, praticar a 
paciência, renomear, distrair, evitar
MEDO
Intrínseca: Retirar, Evitar, Hesitar, Congelar, Gritar, Ruminar, Preocupar
Intencional: Renomear, Respirar, Distrair
NOJO
Intrínseca: Evitar, Vomitar, Desumanizar
Intencional: Retirar, Evitar, humanizar
TRISTEZA
Intrínseca: Buscar conforto, Recuar, Lamentar
Intencional: Retirar, Distrair
PRAZER
Intrínseca: Procurar mais, Manter, Apreciar, Satisfazer
Intencional: Nenhum
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Os humores são primos mais duradouros de uma 
emoção que nos fazem sentir a emoção relacionada 
repetidamente, sem nenhum gatilho claro 

IRRITÁVEL:   Predisposto a ficar com raiva, facilmente provocado

APREENSIVO: Ansioso que algo ruim aconteça, no limite

AZEDO: Geralmente repelido

DISFÓRICO:    Um sentimento duradouro de desânimo ou decepção

EUFÓRICO: Um sentimento geral duradouro e generalizado
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RAIVA: Uma pessoa hostil geralmente fica com raiva e é conhecida 
pelos outros pela frequência de respostas de raiva ao mundo 

MEDO: Uma pessoa com esse tipo de personalidade evita riscos e 
situações desconfortáveis 

NOJO: Uma pessoa que muitas vezes se sente enojada pelos 
outros pode ter um senso inflado de autoestima e uma aversão em 
relação aos outros 

TRISTEZA: Uma pessoa sombria que geralmente se sente deprimida 
pode ter depressão clínica ou simplesmente ter sentimentos de 
tristeza mais frequentes
 
ALEGRIA:  Uma pessoa alegre também pode ser considerada 
otimista. Essa pessoa vê o mundo de maneira positiva

Traços de personalidade 
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EMPATIA 

 Colocar-se no lugar do outro (“como se”)

 Sentir a dor ou o prazer do outro como ele o sente e 
perceber suas causas como ele as percebe 

 Tomada de perspectiva, ausência de julgamento e 
reconhecimento da emoção nos outros

 Empatia não é uma emoção, é uma habilidade 

 A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às 
outras
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O que é compaixão? 

 Pode ser descrito como uma compreensão do estado 
emocional de outra pessoa

 Não deve ser confundida com empatia

 Desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro  

 Demonstrar especial gentileza para com aqueles que 
sofrem
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Como melhorar suas habilidades sociais
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Como melhorar suas habilidades sociais

 Não critique, não condene, não se queixe

 Faça elogios de forma honesta e sincera

 Desperte um forte desejo de conhecer a 
outra pessoa

 Torne-se verdadeiramente interessado 
pelo outro

 Faça o outro se sentir importante
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O que  queremos da vida ?
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O que dizem os especialistas ? 

 F = (LP + C) + V
F = Felicidade 

LP = Limites preestabelecidos

C = Circunstâncias

V = Variáveis voluntárias
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Seus sentimentos são o poder que dá motivação à 
sua vida
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As emoções servem para dar sentimento aos 
pensamentos 
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Exemplos de sentimentos positivos 

Felicidade: sentimento de satisfação absoluta, que nasce a partir 
de outra emoção e nos faz avaliar o ambiente que nos rodeia de 
forma positiva
Amor: o amor é um sentimento em relação a alguém ou alguma 
coisa e nasce o desejo que que aquela pessoa ou coisa tenha todo 
o bem que possa ter
Euforia: a euforia é a expressão máxima de alegria que implica 
um aumento da nossa energia e nos faz completar a vida de um 
jeito muito mais positivo
Esperança: ter fé em alcançar o que se deseja
Motivação: reação de entusiasmo e energia perante um dever ou 
uma ação
Paixão: sentimento que está intimamente relacionado com o 
amor 
Satisfação: sentimento que se produz após a realização de algo 
bem feito
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Exemplos de sentimentos negativos 

Zanga: sentimento de descontentamento em relação a alguém 
ou algo 
Ira: é uma emoção primária que se deve a uma elevada 
intensidade de zanga
Medo: angústia provocada pela percepção de um perigo que pode 
ser real ou imaginário
Preocupação: estado de inquietude que aparece na presença de 
um problema ou circunstância
Tristeza: sentimento que conta com dor emocional e que 
provoca um grande mal-estar
Culpa: responsabilidade que a pessoa assume sobre um 
acontecimento ou ação que implica uma conotação negativa
Estresse: estado de ânimo de opressão perante a percepção de 
sentir-se superado por uma determinada circunstância
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O monge, as bananas e os macacos….. 
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A Transformação... 
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Exercício para atrair bons sentimentos

1. Procure um local tranquilo e relaxe.  

2. Observe sua respiração e seu coração

3. Visualize uma pessoa que você gosta e te faz sorrir

4. Observe-a e sinta-a atentamente. Reflita sobre suas virtudes, 
qualidades e ações

5. Deseje-a segurança, felicidade, saúde, harmonia

6. Visualize-a com esses desejos

7. Descubra essas mesmas virtudes, qualidades e desejos em você. 
Observe-se e sinta-se com essas características

8. Imagine outra pessoa que goste de você te desejando o melhor. 
Sinta-se seguro e feliz 

9. Pense em todos que você conhece. Abençoe-os

10. Desfrute esse sentimento
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Contato

Nome: Wilson Gellacic

E-mail: wilsongellacic@gmail.com

Tel.: +55 11 9 7543  1659
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