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A Liderança Emocional sustenta-se na inteligência emocional e no potencial de gerar bons
relacionamentos consigo e com as pessoas à volta.
Você, aluno, neste curso, dividiu seus anseios e compartilhou suas emoções, manifestou e
refletiu sobre suas experiências de convivência, de relações humanas, com o intuito de se
melhorar para então entregar ao mundo uma personalidade mais robusta, estável, firme e
positiva.
Este ebook é uma lembrança e uma fonte de consulta para que lhe auxilie a manter sua força
e coragem em encarar os próprios desafios emocionais e a lidar inteligentemente com eles.

Com carinho,
Prof.ª Helen Günther
Maio e junho de 2021
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Grandes líderes
lidam com emoções.

Inflamam nossa paixão e inspiram o que há de melhor em nós.
Conduzem as suas emoções e as dos seus liderados para o rumo certo.
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Gestão emocional =
bons relacionamentos
Líderes autoconscientes estão sempre
atentos aos seus sinais interiores.
Ao reconhecermos nossas próprias
emoções, saberemos administrá-las
direito e seremos mais capazes de
compreendê-las nos outros.
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*Identificadas anonimamente pelos alunos, respondendo ao Inventário de Emoções durante o
Curso de Extensão Liderança Emocional

Angústia

Emoções
*
negativas

Aflição geralmente acompanhada de sentimentos de
opressão e tristeza.

Ansiedade
Perturbação e sofrimento por uma expectativa
geralmente abstrata ou irreal.

Confusão
Desordem mental e/ou emocional, engano ou erro na distinção
de coisas ou pessoas.

Culpa
Percepção de ter cometido ações condenáveis por si
mesmo ou por outrem.

Desespero
Desesperança aguda.
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*Identificadas anonimamente pelos alunos, respondendo ao Inventário de Emoções durante o
Curso de Extensão Liderança Emocional

Frustração

Emoções
*
negativas

Insatisfação causada pela não concretização de um
anseio.

Incapacidade
Percepção de inaptidão ou inabilidade.

Insegurança
Percepção de desamparo e desproteção.

Intolerância
Não aceitação, indisposição em admitir ou reconhecer
algo.

Raiva
Grande irritação ou aversão a algo ou alguém.

Tristeza
Desgosto e consternação generalizada.
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Emoções
*
positivas

*Identificadas anonimamente pelos alunos, respondendo ao Inventário de Emoções durante o
Curso de Extensão Liderança Emocional

Calma
Serenidade, tranquilidade.

Confiança
Coragem proveniente da percepção real do próprio valor.

Consciência livre
Faculdade da razão julgar os próprios atos ou o que é
certo ou errado etica e moralmente.

Autossuperação
Ser melhor do que si mesmo continuamente, transpor
as dificuldades da vida.
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Emoções
*
positivas

*Identificadas anonimamente pelos alunos, respondendo ao Inventário de Emoções durante o
Curso de Extensão Liderança Emocional

Empatia
Identificação intelectual ou afetiva que permite
conexão com algo ou alguém.

Tolerância
Aceitação ou disposição para ouvir ideias, opiniões ou atitudes
diferentes ou opostas às próprias.

Equilíbrio
Paciência

Autodomínio e percepção de harmonia.

Resignação, capacidade de tolerar contrariedades, dissabores,
infelicidades.

Paz

Quietude de ânimo, percepção de conciliação de necessidades.
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Emoções
*
positivas

*Identificadas anonimamente pelos alunos, respondendo ao Inventário de Emoções durante o
Curso de Extensão Liderança Emocional

Realização
Segurança

Satisfação pela percepção de que algo se tornou real.

Percepção de força interior ou de crença em si mesmo e em suas circustâncias.

Firmeza
Sossego

Constância, estabilidade.

Descanso dos afetos e expectativas.

Presença
Foco no momento presente, vivendo-o em sua plenitude e integralidade.

Esperança
Disposição a esperar positivamente que uma coisa há de se realizar ou suceder.
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Reflita...
As emoções e sentimentos são informações sobre nossas
necessidades e expectativas.
Dizem respeito a nós mesmos e aparecem na nossa relação
com os demais e com o entorno.
As emoções são uma porta magnífica para adentrarmos e
compreendermos melhor a nós mesmos e, não devem ser
despejadas nos outros.
É nossa responsabilidade zelar por elas, pela maneira que a
canalizaremos para uma biografia robusta e uma atuação
emancipada.
Emoções foram feitas para serem sentidas, compreendidas,
moduladas e acionadas como propulsoras de boas ações,
seja para conquistar algo bom, seja para se afastar de algo
ruim ou errado.
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Autopercepção e
autocuidado
Você deseja se aprimorar e construir uma vida com sentido,
consciente de suas forças e fraquezas, com coragem para amar e
colocar o que há de melhor em você nas suas relações. Isso
demanda dedicação e esforço.
O autocuidado nos ajuda a gerenciar melhor o estresse proveniente
desse movimento continuado de trabalho sobre si mesmo e seu
legado e nos permite ser mais produtivos.
Cuidar de nós mesmos nos ajuda a manter uma boa equação entre
vida pessoal e profissional e a nos fortalecer para boas relações e
uma presença mais madura no mundo, para a atuação
abnegada e uma autêntica biografia.
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Ansiedade foi a emoção mais citada (27%), juntamente com insegurança
(19%).
É importante percebermos que algum grau de ansiedade faz parte da vida,
dos planos que fazemos e de expectativas que criamos naturalmente.
Inclusive, é um componente relevante para nossa adaptabilidade às
situações que se apresentam.
No entanto, quando esse quadro de ansiedade persiste por vários dias ou
meses, atrapalhando o sono, a memória, enfim, seu estado normal de
saúde, necessita de atenção para ser mitigado.
E como fazer isso?
Aqui vão algumas estratégias interessantes e úteis:

Sobre ansiedade
Cuide de sua mente, corpo e espírito

identifique seus fatores estressores e gerencie-os;
instale-se no seu dia, nos seus afazeres e deveres cotidianos,
concentrando-se neles e no hoje;
pratique técnicas respiratórias, por exemplo, aplicando o mesmo tempo
na inspiração, retenção com ar e exalação durante alguns minutos;
estabeleça um ritual de presença total a cada início de dia (nesse
momento, mantenha-se afastado do celular pelo máximo de tempo
possível).

13

Aja no mundo como se já tivesse a
consciência de ter sido escolhido para
uma tarefa que só você pode cumprir.
Louis Lavelle
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Quando você cumpre suas atividades cotidianas, honra o
tempo presente e cria sólida base para o amanhã e se
fortalece para o que vier.
As preocupações têm a única função de fazer você se
mexer e agir hoje para melhorar a si mesmo. Sair dos
pensamentos e se engajar em tarefas e necessidades
das pessoas a sua volta é importante para cultivar a
presença.
A presença não está na sua mente, está na sua
interação com o mundo concreto de modo pleno, por
inteiro em cada momento.
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Tenha coragem e seja
gentil.
Como nos diz o conto da Cinderela,
mantenha sua coragem e intenção em ser
exímio em gerenciar suas emoções e levar
ao outro o melhor de si.
Persista, cultive a constância.
Continue aplicando os conhecimentos
deste curso e refletindo sobre os temas
que abordamos.
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Canalize com
inteligência a
energia das
emoções

Gerencie
A respiração profunda e constante através das
narinas com uma caixa torácica relaxada é uma das
melhores maneiras de diminuir o estresse no corpo. E
quando você está calmo e descontraído, você gerencia
melhor suas emoções imediatas.

Transforme
Transforme as energias negativas em positivas
redirecionando-as para abastecer novas
oportunidades.

Transmute
Procure transformar sentimentos negativos como
raiva, ódio, dor, inveja e ciúme em coisas positivas,
como amor, admiração, compaixão, zelo e gentileza.
http://www.espacoculturaltatuape.com.br/4-exercicios-para-melhorar-ansiedade-o-medo-e-raiva/
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Continue reconhecendo seus sentimentos
e se lembre de que eles são válidos.
Escreva-os em um diário ou compartilheos com alguém.
Mantenha registros de sua caminhada
evolutiva.

18

Prof.ª
Helen
Günther
Entre em contato
comigo se tiver
dúvidas ou sugestões.

Email
contato@helengunther.com.br

Instagram
@helengunther

LinkedIn
www.linkedin.com/in/helengunther
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Até a próxima!
Sou grata por partilharmos nossa jornada.

Prof.ª Helen Günther
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