DICAS

Mais um Confinamento!

Começamos 2021 com mais um grande desafio à nossa saúde psicológica e
capacidade de resiliência, pois vamos enfrentar uma nova “maratona” sem ter
recuperado ainda da anterior.
Deixamos aqui algumas dicas que poderão ajudar a ultrapassar o contexto atual,
para que fiquemos mais fortes, mais resilientes e mais motivados.
Atenção às
emoções,
sentimentos e
pensamentos

FERRAMENTAS EMOCIONAIS

Aceite-os, assim
como a incerteza
da situação

Viva um dia de
cada vez

Acredite na sua
capacidade para
lidar com a
situação

Aprenda a lidar
com a ansiedade
e o stress

FERRAMENTAS RELACIONAIS

Reforce as
suas relações

Expresse os
seus afetos

Partilhe o
que sente

Na sua relação com
a família, procure
adquirir
comportamentos
positivos

Sinta-se útil e
dê um
propósito ao
que estamos a
passar

Reduza a
possibilidade
de conflitos

Reforce os seus
comportamentos
pró-sociais
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FERRAMENTAS DE GESTÃO PESSOAL

Estabeleça
expetativas
realistas

Estabeleça
períodos sem
tecnologia

Faça uma
lista de
desejos

Dê o desconto a
si próprio

Mantenha o
equilíbrio entre
a vida pessoal e
profissional

Estabeleça
objetivos
realistas

Procure manter
uma rotina e
diversifique as
atividades

FERRAMENTAS DE AUTOCUIDADO E BEM-ESTAR

Faça uma
alimentação
saudável

Cultive práticas
de relaxamento
e tranquilidade

Encontre coisas
positivas

Faça exercício
físico

Doseie a
informação
sobre a
pandemia

Desenvolva a
sua resiliência

Escolha
atividades
diversificadas

Mantenha bons
hábitos de sono
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Esperam-nos tempos (mais) exigentes. Às vezes é difícil acreditar, mas lá
diz o ditado: Depois da tempestade vem a bonança.
O confinamento vai terminar e a pandemia também.

Tentemos manter a nossa resiliência até que venham tempos melhores.
Mas o que é isso de sermos Resilientes?
Convidamo-lo a ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=3-3lY3GToqU
Consulte outras informações e recomendações:
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/documentos_apoio

(Fonte: Ordem dos Psicólogos - 2021)

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)
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