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Resiliência

Você pode pensar na sua Resiliência como a quantidade de 
energia armazenada em uma “bateria interna” – energia que 
você tem disponível para usar não apenas fisicamente, mas 
também mentalmente e emocionalmente. Quando o seu nível 
de resiliência é alto ou sua bateria interna está totalmente 
carregada, você tem maior capacidade de permanecer calmo, 
pensar com clareza e estar em controle das suas emoções para 
não reagir. Você se torna mais flexível e consegue enfrentar os 
desafios mais facilmente em vez de ficar estressado (o que drena 
ainda mais suas reservas de energia).

Semelhante à uma bateria de carro arriada, quando sua bateria interna está 
esgotada, não há de onde tirar energia quando você precisa, tornando-se difícil 
estar em seu melhor e responder bem às situações desafiadoras e por vezes, 
muito comuns. Ao contrário, você pode desperdiçar ainda mais energia. E ao 
final, pode até afetar as pessoas à sua volta.

É essencial que você aprenda a conter os “vazamentos” de energia para que não 
saia das situações ou interações sentindo-se esgotado. Eliminar os vazamentos 
de energia é muito importante para o desenvolvimento e a manutenção de 
suas reservas.

Notas:

Resiliência é a capacidade de preparar-se, recuperar-se                                 
e adaptar-se frente ao estresse, desafio ou adversidade.
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Os quatro domínios da resiliência

Existem quatro domínios primários da resiliência: físico, mental, emocional e 
espiritual. Nossa resiliência está refletida de várias formas em cada domínio 
(veja o diagrama). Para sermos plenamente resilientes, é importante prestarmos 
atenção aos quatro domínios porque um afeta o outro.

A área que a maioria de nós tende a gastar muita energia e esgotar as reservas 
internas é a do domínio emocional. Sentimentos como frustração, raiva, 
ressentimento, medo, sobrecarga e ansiedade consomem muita energia extra.

Não são apenas as grandes 
perdas de energia que esgotam 
suas reservas. Na verdade, mais 
energia é gasta com o acúmulo 
de sentimentos mais sutis 
como impaciência, tristeza ou 
preocupação, que são somados 
aos final do dia. Essas emoções 
desgastantes sutis que atuam em 
segundo plano, vão drenando 
a bateria interna lentamente e 
silenciosamente. Seria o mesmo que deixar os faróis do carro acesos depois 
de desligar a ignição. Você pode não saber que os faróis estão acesos, mas eles 
continuam drenando a bateria.

 
Notas: 

Resiliência

Direitos autorais © 2014 Institute of HeartMath
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Resiliência  

 
Equilíbrio energético

As pessoas tendem a gastar mais energia do que 
renovar. O constante gasto de energia sem a 
renovação adequada leva à diminuição da resiliência. 
A chave para desenvolver e manter a resiliência é 
gerenciar como você gasta e renova  sua energia. O 
objetivo é não desperdiçar energia e efetivamente 
recarregar a que você usa. 

Se você usar muito seu telefone celular durante o dia e não o recarregar à noite, a 
carga da bateria vai permanecer baixa. Da mesma forma, quando não recarrega 
sua bateria interna, a energia acaba e sua resiliência diminui. Eventualmente, 
baixa resiliência leva ao esgotamento profissional e pessoal, a erros, ao baixo 
desempenho e à saúde precária.

A figura mostra os resultados da 
pesquisa sobre como o estresse 
afeta o desempenho ao longo do 
tempo. A linha vermelha mostra 
como o desempenho aumenta 
inicialmente quando aceitamos 
positivamente um desafio, mas 
depois diminui com o passar do 
tempo. A linha azul mostra que 
embora o estresse possa nos 
afetar, os estágios mais sérios de 
esgotamento podem ser evitados 
com o gerenciamento adequado 
do estresse e da energia.

Notas: 

Direitos autorais © 2014 Institute of HeartMath
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Emoções desgastantes e regeneradoras

Nós experimentamos uma grande variedade de emoções diariamente. Algumas 
nos esgotam e outras nos regeneram. Enquanto algumas emoções são fáceis de 
identificar, outras atuam em segundo plano, tocando como uma trilha sonora 
interna. Independentemente de estarmos conscientes das nossas emoções, 
elas afetam nossa fisiologia. Emoções e atitudes desgastantes reduzem a 
nossa capacidade de resiliência e nossa habilidade de pensar e de comunicar 
claramente. Por outro lado, emoções e atitudes regeneradoras recarregam nossa 
bateria interna e nos rejuvenescem, afetando positivamente os outros domínios.

O desenvolvimento e a manutenção da resiliência estão baseados em nossa 
habilidade de gerenciar inteligentemente nossos gastos de energia e de a 
recarregar mais rapidamente. Para isso, precisamos estar conscientes de nosso 
gastos desnecessários de energia.

Mais de 1.400 mudanças bioquímicas são geradas pelas oscilações nas nossas 
emoções. Dentre elas, está a liberação de hormônios. Dois dos hormônios 
produzidos são o cortisol, o “hormônio do estresse”, e o DHEA, o “hormônio 
da vitalidade”. Um vez produzidos, alguns hormônios permanecerm no nosso 
corpo por horas e têm um efeito de longa duração. Emoções desgastantes 
aumentam a produção de cortisol e as emoções renovadoras aumentam o DHEA. 
 
 
 
Notas:
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Situações que drenam energia / Eventos (Exercício)     

Identifique situações que causam estresse, os sentimentos correspondentes que 
geralmente drenam sua bateria interna e o que você faz atualmente para lidar com 
elas. Escreva-as nas linhas abaixo.

Exemplos:

 Situações Emoções Solução Atual

Atrasado para o trabalho  Ansiedade Ligar para um colega

Discussão com parceiro Raiva, impotência Esperar que passe

Não dormir o suficiente Frustração, cansaço Sair mais cedo do trabalho

  Situações Emoções Solução Atual
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Técnicas inteligentes de autorregulação de energia

Técnica Respiração Focada no Coração

A Respiração Focada no Coração é uma técnica eficaz para aliviar o peso de uma 
reação e dar início ao processo de mudança para um estado mais “coerente”. É 
o primeiro passo da mudança para um estado de atenção, de energia focada e 
de calma – tudo ao mesmo tempo. Pode rapidamente reduzir sentimentos de 
raiva, ansiedade, esgotamento, temor, dor aguda, etc., e é fácil de aprender e 
de usar. Com a prática, você será capaz de reduzir suas reações de estresse e 
desfazer-se do drama e sua significância mais rapidamente. Esta é a primeira 
técnica para ajudar a gerenciar sua energia e desenvolver resiliência. 

Técnica Respiração Focada no Coração
Foque a sua atenção na área do coração. Imagine a sua respiração fluindo para 
dentro e para fora do seu coração ou da área do peito, respirando um pouco 
mais lentamente e profundamente que o normal. 

Sugestão: Inspire por 5 segundos, expire por 5 segundos (ou qualquer ritmo 
que seja confortável).

Notas:
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Situações que recarregam energia/Eventos (Exercício)                                       

Identifique situações ou interações e as emoções correspondentes que 
renovam e recarregam sua bateria interna. Escreva-as nas linhas abaixo.

Exemplos:

 Situações Emoções

 Passar tempo com amigos Apreciação, felicidade

 Ser reconhecido por um bom trabalho Confiança, realização

 Servir aos outros Orgulho, satisfação, honra

 

 Situações Emoções


