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1.

O QUE É?

“Escolha a Calma” é uma campanha de utilidade pública de caráter
permanente e sem fins lucrativos, que promove a escolha consciente pela
paz e não violência na sociedade.
Com base na reflexão e na prática de 12 valores – amor, perdão,
tolerância, confiança, respeito, humildade, paciência, flexibilidade,
humor, compaixão, cooperação e gentileza, oferece ferramentas que
ajudam as pessoas a superarem o medo e a raiva e a escolher a calma nas
situações do dia-a-dia.
2.

PARA QUEM?

Escolha a Calma procura cooperar com todas as pessoas, sem distinção
de qualquer natureza, independe de idade, sexo, cor, religião ou poder
aquisitivo. É uma campanha humana e essencialmente inclusiva. Não tem
contraindicação e pode ser utilizada, a qualquer momento, em todos os
ambientes e/ou situações: nas famílias, escolas, empresas, instituições
públicas ou privadas e na sociedade em geral.
3.

OBJETIVOS
- Melhorar a saúde e a qualidade de vida;
- Harmonizar relacionamentos pessoais e profissionais;
- Cultivar o estado de força interior;
- Manter a estabilidade frente às situações de medo e raiva;
- Desacelerar a mente;
- Favorecer escolhas positivas no dia-a-dia;
4. COMO DISSEMINAR
Você pode disseminar os conteúdos da campanha Escolha a Calma e
influenciar, positivamente, as pessoas a adotarem uma atitude
emocionalmente mais saudável diante dos desafios cotidianos da vida.
Os conteúdos são de livre acesso. Você pode usá-los e transformá-los em
diálogos, palestras, workshops, eventos, e organizar encontros da maneira
que desejar.
5. VALORES
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5.1 Amor

O que é Amor?
É ter afeição verdadeira e sempre doar bons sentimentos, para si e para o
outro. Ser atencioso, gentil e respeitoso.
Reflexão: Amor em Ação
 Pegue uma folha de papel e faça 3 colunas
 Na primeira escreva nome de colegas de trabalho, amigos,
familiares.
 Na segunda identifique o valor que considera fundamental ter para
atender às necessidades destas pessoas.
 Na terceira coluna descreva o comportamento com o qual você pode
passar esse valor a essas pessoas.

Num mundo melhor, a lei natural é o amor, e numa pessoa melhor, a
natureza natural é amorosa.
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5.2 Perdão

O que é Perdão?
Deixar de se sentir culpado. Esquecer os próprios erros e os erros dos
outros. Continuar a amar como antes.
Reflexão
Qual é o principal defeito nos outros que se torna um grande desafio para
você perdoar?
Para eliminar este defeito, que qualidade você destacaria, como principal a
ser desenvolvida?
Benefícios do Perdão
Quando vamos além das mágoas, nosso caminho se torna mais sereno, pois
não há mais o peso de amarras ao passado.
Deixamos de desperdiçar, ao nos separarmos de visões ou rótulos errôneos
sobre os outros.
Quando reconhecemos a vida sem a “trava” dos enganos, produzimos em
nós sentimentos de bem-estar e de autovalorização.
Efetivamente em nós, uma vivência com muito mais conforto, saúde,
confiança e contentamento. A aceitação de si e dos outros, aumenta a
satisfação de viver.
O Perdão na Prática
Adote uma visão distanciada, frente às cenas da vida. Julgamentos
precipitados tendem a ser enganosos e parciais.
O mundo precisa que sejamos misericordiosos, pois nem mesmo há
necessidade de julgamentos alheios.
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5.3 Tolerância

O que é Tolerância?
- Aceitar as diferenças com naturalidade, entendendo as especialidades de
cada um. Deixar de lado o apego às próprias idéias e compreender o outro.
- A tolerância é a força interna que nos capacita a enfrentar e transformar
mal-entendidos e dificuldades.
- Ela acalma os sentimentos exaltados dos outros. Se insultada, não deixa o
mais leve sinal de aborrecimento. Conhecimento e insight,
automaticamente, levantam o escudo protetor da tolerância.
- Uma pessoa tolerante é como uma árvore com abundância de frutos.
Mesmo quando golpeada com varas e pedras, continua a dar seus frutos em
retorno.
Reflexão
- Tolerância tem limite? - Se tem, qual seria este limite? E como podemos
ir além desse limite?
Benefícios da Tolerância
 Dá-nos força e grandeza.
 Deixo de culpar os outros pela minha decisão. Consigo então me
transformar.
 Tornando-nos altruístas, conseguimos lidar com qualquer coisa na
vida.
 Passamos a ser estáveis e calmos, e então encontramos solução.
Ferramentas para Desenvolver a Tolerância
- Amor, Compreensão, Aceitação, Contentamento, Auto confiança, Poder
interno, Preenchimento(plenitude).
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5.4 Confiança

O que é Confiança?
Acreditar em algo ou em alguém. Ter a segurança de ser capaz de resolver
qualquer situação. Sentir a força necessária para tentar coisas novas.
Auto confiança:
 Acreditar em si mesmo.
 Crença no que somos capazes de fazer e em nossa habilidade de
seguir em frente, assumindo desafios e enfrentando obstáculos com
mais segurança.
 É a energia que nos impulsiona no caminho da vitória, ultrapassando
as dificuldades e as fraquezas.
 A segurança, aliada ao auto respeito, gera autoestima.
 A autoconfiança é a base para confiarmos nos outros.
Confiança entre pessoas:
 É quando se compartilham informações pessoais ou profissionais,
confidências, sentimentos.
 É também a crença - compartilhada por ambas - de que uma pode
valer-se da outra para atingir objetivos comuns, sem necessidade de
monitorar nem controlar as respectivas ações. Confiança é o oposto
de Controle.
 É acreditar que o outro é bom e capaz, na sua essência.
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Benefícios da confiança









Favorece a comunicação efetiva, a lealdade, a participação
Possibilita o auto respeito e a motivação
Facilita a delegação
Supera limites (imaginados)
Parceria (relação ganha/ganha)
Segurança – posso contar com a pessoa e a tarefa feita
Aumenta a cooperação
Sinergia

Reflexão
1. Que tipo de palavras e ações reforçam a confiança nos
relacionamentos?
2. Como você se sente quando as pessoas não
cumprem o que
prometeram? Como você se sente quando seu amigo merece a
sua confiança?
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5.5 Respeito

O que é Respeito?
Honrar a si mesmo e ao outro. Cuidar dos seus direitos sem ferir as
pessoas e o meio ambiente. Falar e agir com serenidade, sem
prejulgamentos nem discriminações.
Auto respeito é ...
- Estar satisfeito comigo mesmo, com minha própria história.
- Sentir que sou livre para criar minha própria experiência de vida.
- Manter o sentimento de dignidade, de merecimento, por
conquistas feitas e as que virão.

todas as

- Ter o entendimento de que além da identidade física, sou um ser eterno e
de natureza benéfica.
É o auto respeito que leva a respeitarmos os outros.
Respeito pelos outros é ...
- Reconhecer o direito do outro ao auto respeito.
- Reconhecer o valor do outro, apesar das fraquezas que possa estar
manifestando: seu potencial, um ser ilimitado como eu, e o que de bom ele
tem feito.
- Reconhecer que cada um tem a sua história.
- Reconhecer que todos podemos ter momentos em que não estamos bem.
- Não fazer comparações, não pré-julgar, não ter preconceitos.
Quando respeitamos os outros somos respeitados.
Benefícios do respeito
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 Equilíbrio interno
Com a consciência do meu potencial, posso manter-me em equilíbrio
em qualquer situação; com a consciência do potencial dos outros, ajudoos a manterem o seu equilíbrio.
 Novas atitudes, novos resultados
Em auto respeito, abro espaço para novas atitudes, gerando novos
resultados na vida; pelo respeito aos outros, ajudo-os a criarem novas
atitudes e, portanto, novos resultados.
 Relacionamentos saudáveis
Em auto respeito, mantenho uma visão positiva e real dos demais, doulhes respeito e com isso recebo respeito, usufruindo de relacionamentos
saudáveis.
O que podemos aprender
 Leveza e determinação
Transitar de forma mais leve e resoluta frente às demandas da vida.
 Acolher-se e acolher os outros
Aceitar que estou em processo de aprimoramento, ser mais
compreensivo com minhas limitações e fraquezas temporárias,
acolhendo o meu momento. Aceitar o mesmo nos outros.
 Criar um estado mental/emocional positivo
Manter-me positivo, de forma que as negatividades parem de me abalar.
Reflexão
 Como manter-me em auto respeito, nas situações do meu dia a dia?
A que valores devo recorrer ?
 Como me sinto, quando estou em auto respeito? Como me sinto,
quando respeito?
 Como seria o mundo se todos nos respeitássemos e respeitássemos a
natureza?
“Não repetir seus erros é uma forma de progresso” Dadi Janki
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5.6 Humildade

O que é Humildade?
Não se considerar mais importante do que os outros. Ter a sabedoria de
respeitar o ritmo das pessoas e da natureza. Reconhecer os próprios
enganos e aprender com eles.
Benefícios da humildade
 Torna-nos confiáveis e flexíveis, e grandes nos corações de todos.
 Permite-nos escutar e aceitar os outros, elevando a autoestima deles.
 Elimina o apego e a visão rígida, que criam fronteiras físicas,
intelectuais e emocionais nos relacionamentos.
 Promove o entendimento mais claro e profundo sobre a vida e seus
desdobramentos.
O que podemos aprender






Atuar em qualquer ambiente, seja ele não familiar ou negativo.
Assegurar interações de melhor qualidade.
Criar um ambiente convidativo, cordial e confortável.
Falar com bons modos palavras cheias de essência e poder.
Desarmar a raiva do outro apenas com algumas palavras.

Humildade na prática
Exerça uma influência positiva, não somente pelo que você faz ou ouve,
mas pelo que você é. (poder de tolerar)
- Nas interações, observe o que está sendo processado internamente e
reeduque sua forma de escutar e falar. (poder de discernir)
- Dê o 1° passo para aceitar o outro, que é diferente de você. (poder de
julgar)
- Procure compreender para ser compreendido. (poder de ajustar-se)
- Não seja influenciado pelas negatividades das situações nem das pessoas.
(poder de acomodar)
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5.7 Paciência

O que é Paciência?
Encarar uma contrariedade ou situação desconfortável sem se queixar.
Manter a cabeça fria nos momentos difíceis. Dar o tempo necessário para
ampliar a percepção e enxergar o todo.

A energia da paciência
 É essencial para o “sistema imunológico” do ser e significa a
capacidade de resistir com leveza e entendimento às inconstâncias da
vida.
 Visa sustentar a harmonia e o equilíbrio internos nas adversidades.
 Habilidade para responder aos obstáculos, sem que seja preciso
sofrer sua influência negativa.

Reflexão
 Que situações ou eventos me tornam impaciente?
 Como reajo quando surgem tais situações?
 Que atitudes posso adotar para me sentir melhor nestas situações?
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Benefícios da paciência





Vida descomplicada.
Melhor capacidade para aceitação de si mesmo e dos outros.
Evita reatividade, desperdício de energia e conflitos.
Liberta-nos da irritabilidade e impulsividade, que podem causar
grande sofrimento.
 Harmonia com os demais, ao perceber que cada um e cada coisa têm
seu próprio tempo.

Paciência na prática
 Acesse e experimente, com determinação, o estado interior natural de
serenidade, criando pensamentos e sentimentos a partir daí,
“saboreando-os” na sua mente.
 Conscientize-se de suas próprias virtudes e traga, diante de você, as
conquistas que já obteve através do seu próprio empenho e
merecimento.
 Perceba a dinâmica eterna e cíclica da vida, pois o que notamos
como belo surge desta combinação.
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5.8 Flexibilidade

O que é Flexibilidade?
Desapegar-se de atitudes e padrões enraizados. Não fazer apenas o que
quero, mas respeitar opiniões e sentimentos dos outros. Estar aberto à
necessidade de mudar.

Reflexão
1. Recorde duas situações em que você foi flexível.
 Como você sentiu? Nomeie os sentimentos que teve.
 Quais foram os benefícios para você e para os outros?
2. Há situações em que você quer ser mais flexível? O que precisa
desenvolver para isso?

Ferramentas para a Flexibilidade: Aceitação, Paz e Sabedoria
 A aceitação conecta-nos com a energia da outra pessoa e com o fluxo
da situação, e quando a conexão flui exerce influência máxima.
 Aceitação não é concordância, mas acolhimento.
 A aceitação tem de vir de dentro, da paz e da sabedoria.
 Resistindo, em lugar de aceitar, desconectamo-nos e tentamos
controlar, e então as barreiras se erguem instantaneamente.
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5.9 Humor

O que é Humor?
Enxergar o lado leve da situação. Sair da defensiva e preencher o ambiente
de positividade. Entender que tudo é passageiro e nada deve ser levado tão
a sério.
A energia do humor: leveza, descomplicação ... sorriso!
 Facilidade para responder aos obstáculos, sem sofrer sua influência
negativa, com um sorriso! Habilidade de aceitar os próprios erros,
aprender com eles e mudar, sem se punir e sorrir! Facilidade de
aceitar os erros dos outros, sem sarcasmo ou chacota ...
Reflexão
 Pense num tipo de situação que repetidamente afeta o seu humor,
convidando você à irritação.
 Para ficar desapegado, substitua você por uma outra pessoa, lidando
com a situação. Como essa pessoa deveria responder a essa situação?
 Imagine-se observando do alto.
Benefícios do humor





É um antídoto para a tensão, estresse e conflitos.
Mantém o equilíbrio emocional no dia a dia
Gera bons relacionamentos
Gera serenidade, ingrediente básico para a felicidade

O que podemos aprender
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 Manter leveza, para entender o que está acontecendo com mais
clareza. Compartilhar paz, amor e felicidade e paz nos
relacionamentos. Amenizar situações, através de uma visão positiva
da vida. Comprometermo-nos com nossa própria transformação.
Colocar um ponto final, percebendo que as situações resultam de
nossas escolhas e ações anteriores.
O humor na prática
 Quando fazemos algo com leveza, os outros vão desejar fazer o
mesmo. Em lugar de sermos reativos, devemos focar-nos nas
soluções. Devemos ficar atentos aos nossos sentimentos e aos dos
outros. Aprenda das situações, e não sofra.
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5.10 Compaixão

O que é Compaixão?
Não sentir pena ou tomar tristeza. É olhar de maneira amorosa para si
mesmo e para o outro, fazendo emergir qualidades que trarão conforto e
estima. É amor incondicional, livre de preconceitos e prejulgamentos.
A energia da compaixão
 É entender e aceitar o estado emocional do outro.
 É cooperar com o outro, buscando aliviar o sofrimento.
 A maior compaixão de todas é transformar-se em alguém melhor.
 Ser compassivo vai além de perdoar, é um estado ativo de ajuda.
Reflexão
Pense a respeito das seguintes questões:
 Considerando que a compaixão é como uma forma de caridade
(cuidado), qual seria a maior caridade que podemos ter por outros?
 É mais fácil ter compaixão por alguém que precisa de algo de
maneira evidente. O que é preciso para ter compaixão por todos,
ainda que não pareçam precisar de algo? Existe algo, afinal, de que
todos precisam?
Benefícios da compaixão
 Ao sermos compassivos, a consciência de ser um benfeitor do mundo
nos torna aqueles com um coração grande.
Com um coração
grande, tornamos os problemas pequenos.
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 A compaixão, ao elevar a consciência, nos faz experimentar o
verdadeiro propósito de viver: servir.
 Aquele que é compassivo, sempre se sente seguro e confortável.
Quem constantemente dá bênçãos recebe o retorno do mundo.
O que podemos aprender?
 Que ao criar uma visão realista dos outros, nos liberamos dos pesos
do passado.
 Que a positividade produzida por quem é compassivo torna-se um
toldo de proteção para sua própria vida e daqueles com quem se
relaciona.
 A ver o incógnito, por trás do aparente.
 Que caridade, de fato, começa em casa.
 A compaixão na prática
 Alguém que já está sofrendo em perda, não precisa de um
julgamento extra. Precisa de acolhimento, apoio.
 Quando os nossos sentimentos por nós mesmos são puros, a nossa
verdadeira benevolência pode alcançar o outro e tocá-lo.
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5.11 Cooperação

O que é Cooperação?
- Unir-se a pessoas para realizar o bem comum, onde todos se beneficiam.
- Contribuir para um ambiente amistoso com gentileza e flexibilidade.
A energia da cooperação
- A real cooperação é baseada na busca de uma atitude de beneficiar o todo
(ganha-ganha).
- Não é um jogo de barganha, no qual o sucesso de uma pessoa é obtido às
custas ou exclusão do sucesso dos outros.
- A mais valiosa cooperação que podemos oferecer é a autotransformação.
- Cooperar é agir em conjunto: reunir meus melhores potenciais e inspirar o
outro a também fazê-lo.
Benefícios da cooperação
 Quando há naturalidade (sinceridade e generosidade), a cooperação
traz leveza.
 Quando coopero altruisticamente, garanto o melhor retorno para
todos.
 Assegura equanimidade, potencialização, facilidade e entusiasmo.
 Atrai as virtudes do altruísmo, humildade, tolerância, maturidade e
desapego.
O que podemos aprender
- A cooperação é um potencial que todos temos; para realizá-lo é necessária
coragem e força interna.
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- É necessária a atitude de desapego, não encarando nenhuma atitude de
outros como coisa pessoal.
- Quando cooperamos inspiramos outros a cooperarem.
- Executar tarefas de forma altruísta e não por nome ou fama.
- Podemos reconhecer o papel singular de cada individuo, enquanto
mantemos uma atitude sincera e positiva.
Cooperação na prática
 Coopere com você mesmo, evitando situações estressantes e
ambientes ou programas negativos.
 Coopere com seu corpo físico, dando-lhe comida pura, saudável que
não tenha origem no sacrifício da vida de outros seres.
 Desenvolva a habilidade de se moldar, sem conflito, acomodando as
diferenças.
 Não seja influenciado pelas fraquezas, erros e falta de coragem de
outros.
 Desenvolva a habilidade de solucionar obstáculos externos e
internos, testes e desafios.
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5.12 Gentileza

O que é Gentileza?
- Pensar e agir com suavidade. Ter a percepção da palavra, do gesto ou da
ação necessária para reconfortar o coração dos outros, sem que alguém lhe
peça.
Gentileza em ação: comportamentos gentis no dia a dia
 Cumprimentar as pessoas com felicidade
 Quando alguém deixa algo cair, prontamente pegar e entregar;
 Ajudar a levantar alguém que escorregou
 Na fila, deixar os mais velhos passarem
 No ônibus, dar lugar aos mais velhos
 Deixar que o outro fale primeiro numa discussão
 Trocar o pneu furado de alguém
 Ajudar um deficiente físico a se locomover
 Fazer um lanche gostoso para alguém
Reflexão
1. Qual a importância da gentileza no mundo de hoje?
2. Como seria o mundo se todos fossemos constantemente gentis?
3. Quanto preciso aumentar a minha atenção à gentileza, no meio da
pressão dos meus afazeres no dia a dia?
Benefícios da gentileza
 Abre portas
 Desfaz conflitos e soluciona problemas
 Facilita negociações e favorece as conciliações
 Transforma humores
 Melhora as relações, etc.
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Contatos:
SUBCHEFIA DE QUALIDADE DE VIDA E ATENÇÃO À SAÚDE DO
SERVIDOR – SUBQVS
82-33151253
qualidadedevida@educ.al.gov.br
escolhaacalma.al@gmail.com
http://escolhaacalmaalagoas.blogspot.com.br/
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