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https://youtu.be/Av85KfekZt4

 

Check-in

 



3 

 

Existe um certo orgulho
em estar cansado 
Estranho isso 
Estranho e perigoso 
Porque uma hora não há volta 
O descanso também 
deve ser levado a sério 
A ausência de movimento 
O repouso 
Aumentam a visão 
Quantas coisas a gente não 
repara por estar fazendo 

tudo em alta velocidade?
Quantas conversas? 
Quantas cores? 
Quantas flores? 
Quanta vida? 
Tenha pressa para descansar 
A vida é urgente 
Não basta parar 
Temos que reparar 
E reaver a virtude do Passeio

Zack Magiezi, Poeta

 

CNV como convite ao autodescobrimento
A gente só ama aquilo que conhece! 
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Um tour por nós mesmos. 

Conectando-se compassivamente 
conosco mesmos. 

 

It’s not just about the visuals, but strengthening

YOUR 
MESSAGE.
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Culpa – Vergonha – Medo 

Eu deveria ter…

Não deveria…

Eu sou…

Tenho de…
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Vamos praticar conosco mesmos...
Lembrem-se de uma situação, de alguma ocasião em que
fizeram algo que gostariam de não ter feito.

Como vocês falaram?

V

 

AUTOEMPATIA

1. Pensamentos
(tocar a cabeça) 
Nomear as histórias, 
julgamentos, 
interpretações                   
e crenças que 
carregamos.

2. Sentimentos
(tocar o peito) Nomear as 
sensações no corpo e as 
emoções que sentimos.

Antes de cada momento,
respire profundamente.

 



7 

 

4. Pedidos
(mãos abertas p/ 

receber)  Nomear os 
pedidos que surgirem 

da conexão com as 
necessidades.

3. Necessidades
(tocar a barriga)                    
Dizer as necessidades
que estão por traz                  
e que estão sendo 
expressas pelos 
pensamentos                  
e sentimentos.
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AUTOEMPATIA

Antes de cada momento,
respire profundamente.

 

Árvore da vida
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Vídeo da coruja – Autocobrança x empatia

https://youtu.be/tQO37O2aZbQ

 

“É preciso coragem para ser imperfeito.
Aceitar e abraçar nossas fraquezas e amá-las.

E deixar de lado a imagem da pessoa que
devia ser, para aceitar a pessoa que
realmente sou.”

Brené Brown 

Aceitando a nós mesmos
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COMPAIXÃO consigo mesmo

Não Recriminar-se 
mas sim questionar-se 
sobre as próprias 
necessidades

Não me recriminar,
mas, sim, questionar-me 
sobre as próprias 
necessidades.

Arrependimento (luto) 
sem culpar-me ou 
odiar-me.

Substituir o 
“tenho de...” 

por 
“eu escolho...”Perdoar-me.
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Obrigação

ou

Prazer

Qual energia estou 
empregando nas ações 

que realizo?

É possível não fazer nada 
que não seja por prazer?

 

Cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações.

Eu escolho__________.

Porque quero__________.
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Quais as minhas motivações?
1. Dinheiro

2. Aprovação

3. Evitar punição

4. Evitar me envergonhar

5. Evitar culpa

6. Por dever

 

“Queremos agir motivados
pelo desejo de contribuir para
a vida, e não por medo, culpa,
vergonha ou obrigação.”

Marshall Rosenberg
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“A pessoa que não está em paz 
consigo mesma será uma pessoa 
em guerra com o mundo inteiro.”

 

O que NÃO é empatia?
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Exercício de empatia

Uma pessoa traz um conflito para compartilhar com a turma, e sete
deles estarão, em segredo, representando papéis com obstáculos da
escuta empática.

 

Não é empatia
Conselho: “Acho que você deveria...”

Consolar: “Não foi culpa sua.”

Compartilhar experiência: “Ah! Comigo...”

Educar: “Você pode aprender com isso...”

Simpatia: “Isso é tão triste...”

Cortar (positivar): “Vai passar.”, “Alegria!”

Justificar: “Poderia ter feito isso, mas...”

Interrogar: ?????
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Corrigir: “Não foi bem assim...”

Sobrepor-se: “Isso não é nada.”

Diagnosticar

Rotular: “Você é sempre...” / “Você é muito exagerado...”

Culpar: “Também... você...!”
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VIDEO: Simpatia x Empatia (Porta dos Fundos)  

https://youtu.be/BxlfjHl9XUE

 

Então, o que é empatia?
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Empatia por 
DivertidaMente

https://youtu.be/yruRDHjaV80
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Falando um pouco sobre empatia

 

Empatia
1. Escuta silenciosa (e ativa);

2. + Escuta silenciosa (presente);

3. Parafrasear.

Presença
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Como demonstrar empatia
Escutar para compreender e não para responder

Parafrasear
Me parece que você está sentindo…
Porque você precisa de... (necessidade)

Resumir
Deixa eu ver se eu entendi... 

 

Quando digo

“Eu vejo você” 

Não é apenas “eu estou só vendo você”.
É muito mais do que isso, estou dizendo que
estou deixando de lado o meu julgamento,
os meus preconceitos para enxergar você de
verdade, inteiramente, como você realmente
é, e aceito você exatamente do jeito que é.
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VIDEO: Entre olhares

https://youtu.be/3QdnCRWATZ8
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Empatia cognitiva

Empatia cognitiva Empatia emocional 

Compaixão 

Escuta silenciosa 
(presente e ativa) 

Parafrasear 

 

Empatia que cura
Pergunte antes de oferecer conselhos ou estímulos.

Procure escutar sentimentos e necessidades.

Quando a dor bloqueia nossa capacidade de oferecer empatia.

Empatia e a capacidade de ser vulnerável.

Empatia ao ouvirmos um “Não!” de alguém.

Empatia para reanimar uma conversa morna.
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Ciência da felicidade: uma experiência de gratidão 

https://youtu.be/c-Q5K2BTEKM
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Exercício de 
gratidão

Pense em uma pessoa que tenha influenciado
sua vida. 

1) Escreva uma carta de gratidão,  
pontuando quais necessidades suas a 
pessoa atendeu e como você se sentiu. 

2) Mande um Whatsapp para esta pessoa
com o resumo da sua carta.

 

Material extra
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Ouvindo os sinais do nosso corpo.

Como seu 
corpo está 

agora?

Quais 
sinais ele 
está lhe 

enviando?

Você está 
atento?

VocêVoc
aat

 

https://youtu.be/_7BTwvVBrwE
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http://egov.df.gov.br

 

 


