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Sobre nossos sentimentos e emoções 

 

Temos vivido um momento diferente de tudo o que já vivemos até hoje, e naturalmente, tudo o 

que é novo nos causa medo, insegurança, instabilidade e outros sentimentos que vão se 

despertando à medida que os dias vão se passando. Entretanto, o momento também é uma 

oportunidade para que nos tornemos mais resilientes. Pois bem, e o que significa isso? 

Em poucas palavras e de uma forma fácil de entender, resiliência é a capacidade que temos de 

lidar com problemas, enfrentar as mudanças, superar os obstáculos trazidos por eles e buscar 

estratégias para solucioná-los. 

Importa saber que a resiliência é uma característica que pode ser desenvolvida em qualquer 

pessoa. Portanto, podemos buscar caminhos para isso e algumas de nossas atitudes são de 

fundamental importância, principalmente em momentos delicados como o que estamos vivendo.  

Atitudes simples podem ter um impacto imenso em nossas vidas, como, ter atitudes e 

pensamentos positivos, acreditar em si e no coletivo (nesse momento as pessoas com as quais 

convivemos), ser otimista acreditando que tudo vai dar certo, tirar proveito das situações 

aprendendo com elas e manter a conexão com as pessoas que nos cercam. 

Essa última, nesse momento pode ser a mais importante, se considerarmos que é com essas 

pessoas que temos passado a maior parte do tempo. Por isso, mais do que nunca, é o 

momento de nos olharmos, cuidarmos uns dos outros e estreitarmos nosso vínculo familiar.  

Brinquem; conversem; se aproximem; se olhem; falem, mas também se escutem; se toquem 

carinhosamente e acima de tudo, acreditem.   

São inúmeras as formas de fazer isso, e aqui você encontrará algumas delas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: cloudcoaching.com.br 

https://www.cloudcoaching.com.br/conversando-sobre-amar-e-educar-os-filhos/ 

Fonte: diverdica.com.br 
http://www.diverdica.com.br/11-incriveis-jogos-de-tabuleiro-para-jogar-em-familia/ 

Fonte: institutoinclusaobrasil.com.br 
https://institutoinclusaobrasil.com.br/habilidades-pessoais-e-sociais-da-
pessoa-com-sindrome-de-down/ 

Fonte: br.depositphotos 
https://br.depositphotos.com/stock-photos/crian%C3%A7a-cadeirante.html 
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