“enfrentando desafios além
do nosso controle”
Um guia de auto ajuda

Experimentar desafios que fogem de nosso controle pode
sobrecarregar comunidades, famílias e indivíduos.
Este guia é para ajudar as pessoas a usarem seus recursos
para fortalecer a resiliência emocional, mental, social, física e
espiritual. Resiliência é a capacidade de suportar, adaptar-se
e recuperar-se do estresse e das adversidades.
Etapas de auto ajuda
1. Identifique e aceite: "Nossas respostas são reações
humanas normais a circunstâncias estressantes"
2. Concentre seus pensamentos: “Como podemos ajudar os
outros?” e "O que podemos fazer para lidar e se adaptar?"
3. Ação: Ajude outras pessoas e pratique estratégias de
enfrentamento encontrados na próxima página
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1. Identifique e aceite: A seguir, respostas comuns a desafios que fogem de nosso controle - verifique
tudo o que se aplica a você. Esforce-se para aceitar suas respostas como reações humanas normais
a circunstâncias estressantes.

Emocional

Físico

Mental

Choque

Fadiga

Julgamento prejudicado

Negação

Náuseas

Esquecimento

Medo

Espasmos

Distração

Estarrecimento

Tontura

Depressão

Dores de cabeça

Distorção da sensação
do tempo e da realidade

Ansiedade

Perturbação do sono

Pesadelos

Desamparo

Mudança de apetite

Flashbacks

Raiva, agitação

Tensão muscular

Hipervigilância

Luto

Respiração superficial

Confusão

Culpa
Irritabilidade, reatividade
Impaciência
Preocupações com saúde pessoal
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Social

Espiritual

Solidão

Aumento de fé e confiança em Deus

Desconfiança

Sentir-se abandonado por Deus

Perda

Sentimento de culpa

Isolamento

Sentimento de inutilidade

Apego excessivo

Difículdade de se envolver em práticas religiosas,

Tensão conjugal ou de relacionamento

como meditação, oração, frequência à igreja, etc.

Conflito pais / filhos

Diminuição dos desejos de viver uma vida correta

Medo da solidão

Diminuição de gratidão

Proteção

Desconfiança
Perda de esperança

2. Concentre seus pensamentos: Podemos tomar cuidadosamente precauções sábias e seguras em
nossas vidas. No entanto, ainda experimentamos eventos ou circunstâncias extenuantes além de
nosso controle.
Como reagimos e nos adaptamos a essas circunstâncias está sob nosso controle.
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Victor Frankl sobreviveu a um sofrimento extremo no campo de concentração alemão de Auschwitz. Seus pais, irmão e
esposa foram todos mortos nos campos. Ele ensinou: “Tudo pode ser retirado de um homem, exceto uma coisa: a última
das liberdades humanas: escolher a atitude de alguém em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o próprio
caminho. E sempre havia escolhas a fazer. Todo dia, toda hora, oferecia a oportunidade de tomar uma decisão, uma
decisão que determinava se você se submeteria ou não àqueles poderes que ameaçavam roubar você de si mesmo, sua
liberdade interior. ” (Viktor E. Frankl, Man's Search for Meaning, p. 75).

3. Ação: Ajude outras pessoas
•

Tente se libertar de expectativas e julgamentos

•

Ajude a debater maneiras positivas de lidar

•

Coloque-se à disposição para passar tempo juntos

•

Permita-se expressar sentimentos

•

Não force conversas por sentimentos que não são compartilhados livremente

•

Seja compreensivo. Não afirme que sabe como os outros se sentem

•

Proporcione acolhimento

•

Esteja disponível

@Autossuficiência Brasil

@Autossuficiência Brasil

PRÁTICAS DE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO:
(Verifique as estratégias abaixo que podem ser
aplicadas em suas circunstâncias atuais)

Emocional
Mantenha um diário de pensamentos,
sentimentos e experiências

Use métodos de relaxamento
(respiração, meditação, pensamento
positivo, cheiros agradáveis)

Imagine um local seguro e pacífico

Ouça, cante ou toque músicas
inspiradoras

Permita-se chorar

Encontre coisas que te façam rir

Tome uma ducha ou banho

Permita-se sentir paz e felicidade

Tome pausas

Fale sobre sentimentos

Identifique atividades locais e
objetos que dão conforto

Gaste tempo com animais de
estimação

Programe atividades agradáveis

Assista um filme ou show inspirador
Aprecie a natureza
Desenhe ou pinte
Veja álbuns de família
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Físico
Beba água e alimente-se
regularmente

Faça trabalhos físicos

Abrace e demonstre afeição física
apropriada com familiares e amigos

Coma saudável

Dance, nade, corra, jogue ou
faça outra atividade física

Faça yoga ou alongamento

Durma o suficiente

Tome a medicação necessária

Obtenha cuidado médico frequente

Tenha hábitos de higiene

Estabeleça e mantenha uma rotina

Use roupas que goste

Recompense-se com mimos
especiais ou atividades

Exercite-se moderamente
Passeie
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Mental
Leia ou ouça livros inspiradores

Faça metas de curto e longo
prazo

Estude um novo tema

Reconheça que assuntos podem
não ter respostas ou que serão
resolvidos no futuro

Resolva quebra cabeças
Ajude as crianças com as
tarefas de escola

Dê uma pausa no noticiário
Busque informação precisa
de fontes confiáveis

Escreva estórias ou poemas
Escreva cartas para as
pessoas que ama
Ensine uma habilidade a alguém
Faça uma lista de prioridades
e faça uma coisa por vez

Engage a mente em uma
nova área (arte, história,
esportes, leilões, teatro)

Concentre-se em fatos conhecidos
ao invés da especulação
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Social
Gaste tempo com familiares
e amigos

Mantenha contato com pessoas
importantes

Dê uma pausa na mídia social

Brinque com crianças

Convide pessoas para jantar

Una-se ou reestabeleça contato
com organizações comunitárias

Jogue

Encontre maneiras de ajudar
e servir

Expresse sentimentos e
pensamentos
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Espiritual
Pondere e medite

Esteja atento aos aspectos não
materiais

Encontre uma conexão espiritual
Esteja aberto à inspiração

Identifique o que é significativo e
perceba seu lugar em sua vida

Celebre seu otimismo e esperança

Ore, cante
Contribua para causas em que
acredita

Esteja aberto para o não saber
Leia literatura inspiradora
(discursos, música, escrituras)
Busque conselhos de líderes
confiáveis da Igreja
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