
DESAFIO DE  
RESILIÊNCIA  
DE 14 DIAS
#VOLTEMAISFORTE 

MAIO DE 2020

Estamos passando por um período sem 

precedentes. Clear quer que você fortaleça sua 

resiliência para que você lide melhor com os 

desafios que temos pela frente e #VolteMaisForte. 

Juntos com o Resilience Research Centre (Centro 

de Pesquisa de Resiliência), preparamos 14 

exercícios que ajudarão você a se tornar mais 

resistente e ter mais recursos, aumentando sua 

resiliência. Você pode fazer um exercício por dia, 

ou fazer tudo de uma vez. Eles são flexíveis para 

que você possa fazer sozinho ou com seus amigos. 

Para mais conteúdo sobre cada um dos 14 dias, siga 

nosso perfil no Instagram @clear.haircare para ver 

os vídeos que serão postados diariamente. Divirta-se 

com os desafios e #VolteMaisForte junto conosco!
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Sua rede de suporte

Pergunte-se como o COVID-19 está 
afetando sua vida agora.

• Distanciamento social? Problemas em adquirir 
alimento? Dificuldade de fazer exercício? Outros 
desafios?

Escolha um dos grandes desafios acima.

Pense nas muitas formas criativas  
com que você ainda consegue  
encontrar os recursos necessários para 
ser bem-sucedido.

• No meio de uma folha em branco, faça um 
desenho de si mesmo ou escreva seu nome.

• Pense sobre todo o suporte que existe na sua 
vida. Desenhe isso ao longo das margens da 
página (ex.: membro da sua família com quem 
você pode conversar, músicas que gosta de 
ouvir, lugares a que você gosta de ir).

• Para cada elemento de suporte, trace uma linha 
entre você e ele.

1.

2.

3.

4.

— Trace uma linha mais grossa entre o suporte 
que você ainda pode usar, como um 
membro de sua família com quem você 
pode conversar quando se sente só.

— Trace uma linha pontilhada para elementos 
que precisam ser fortalecidos, como 
encontrar formas de ir ao mercado.

— Use uma linha ondulada para mostrar os 
recursos que não seriam úteis, como por 
exemplo um empregador que não permite 
que você tenha a flexibilidade de trabalhar 
em casa, ou um professor que não aceita 
estender o prazo de um trabalho.

Depois de ter feito seu mapa:

• Encontre maneiras criativas de adicionar novos 
recursos, como usar sites online para fazer suas 
compras, conectar-se com seus vizinhos e 
amigos ou compartilhar uma refeição online.

• Tente substituir recursos que você não  
consegue atualmente acessar. Isso pode incluir 
assistir a programas com exercícios online em 
vez de ir à academia.

• Para cada problema, encontre uma solução 
criativa.

DIA 
1

ATIVIDADE:  
MAPEANDO OS SEUS RECURSOS

PEDRO 
12 ANOS

Avó

Pai Irmã 
(14 anos)

Ascendência 
africana

Peixinho 
dourado

BasebolHip hop

Casa de 
acolhimento

Assistente 
social

Garotos 
mais velhos

Ajuda do 
professor

Escola 
comunitária Terapeuta

Crianças 
na unidade

Professor

Assistente  
social juvenil

Centro de 
tratamento

Medicação

Mãe

RELACIONAMENTO 
DESGASTADO

RELACIONAMENTO-
SEGURO/ACOLHEDOR 

RELACIONAMENTO-
CONFLITANTE 
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DIA 
1

Sua rede de suporte
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Durante essa pandemia, 
pode ser difícil lembrar das 
coisas em que você é bom, 
mas mesmo agora é possível 
encontrar oportunidades 
de usar nossos talentos e 
habilidades.

DIA 
2

Demonstre suas habilidades
ATIVIDADE:  
MOSTRE SEUS TALENTOS

1.

2.

3.

Liste as coisas em que você é bom.

• Podem ser habilidades que sejam úteis para você 
(ex.: ter facilidade de aprender, prestar atenção a 
detalhes).

• Ou podem ser coisas importantes para os 
outros, como sua família, amigos ou vizinhos 
(ex.: ser um bom ouvinte, encontrar formas de 
deixar os outros mais felizes).

Pense sobre como você pode mostrar 
ou compartilhar esses talentos com os 
outros.

• Por exemplo, se você sabe cozinhar, tente fazer 
uma refeição para os outros. Se você é bom 
em prestar atenção ou ser diplomático, tente 
entender e propor soluções a um problema. Se 
você é um bom ouvinte, tente falar com alguém 
que se sinta sozinho. 

Se você tem tempo livre, há alguma nova 
habilidade ou talento que você gostaria 
de desenvolver?

• Faça uma lista de coisas que você gostaria de 
fazer, como ler aquele livro que você sempre 
teve vontade de ler, aprender um instrumento 
musical ou um novo idioma.

• Mesmo durante essa crise, há oportunidades de 
mostrar ao mundo quem você é e formar uma 
identidade mais marcante e poderosa.
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DIA 
2

Demonstre suas habilidades
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DIA 
3

Esteja presente
ATIVIDADE:  
EXERCÍCIO DE ACEITAÇÃO E MEDITAÇÃO GUIADA

Não deixe que o stress tome as rédeas. 
Use o seguinte exercício para restaurar 
sua paz interior.

• Com um amigo ou membro da família, reveze 
a condição de liderança. O líder deve orientar o 
outro pela atividade seguindo o roteiro abaixo. 

• Permita alguns segundos entre uma atividade  
e outra.

1.

— Sente-se de forma confortável. Pode fechar seus olhos,  

caso queira.

—  Comece respirando de forma lenta e profunda.

Pare

—  Agora pense em uma situação desafiadora pela qual você 

passou recentemente.

—  Pense sobre a situação durante um instante – preste atenção 

em quaisquer pensamentos ou sentimentos que aflorarem.

Pare

—  Durante os próximos momentos, "escaneie" seu corpo  

da cabeça à ponta do pé para tentar detectar sensações  

no seu corpo.

—  Comece nos seus pés, e suba o foco da sua atenção pelo 

corpo. Pause quando você perceber uma sensação forte  

ou desconfortável.

Pare

—  Você talvez perceba várias sensações desconfortáveis. 

Tente focar na sensação mais forte, a que lhe deixa mais 

desconfortável. Por exemplo, pode ser um nó na garganta, 

um aperto no estômago ou uma dor nas costas. Foque sua 

atenção nessa sensação.

Pare

—  Tente observá-la com curiosidade, como se fosse um cientista 

descobrindo algo novo pela primeira vez.

Pare

—  Observe a sensação com cuidado. Perceba onde ela  

começa e termina.

—  Tente entender o máximo possível sobre essa sensação.

—  Se você tivesse que desenhar uma linha em volta dessa 

sensação, com o que ela se pareceria?

—  Ela estaria na superfície do seu corpo? Ou dentro? Ou nos  

dois lugares ao mesmo tempo?

—  Qual o alcance dessa sensação dentro de você?

—  Em que lugar ela é mais intensa? E onde é mais fraca?

—  A sensação muda nos contornos?

—  Ela se move ou está estática? Há alguma pulsação ou  

vibração dentro dela?

—  É leve ou pesada?

Pare

—  Agora respire profundamente mais algumas vezes e  

depois deixe de lado qualquer conflito que você tenha  

com essa sensação.

—  Veja se você consegue respirar para dentro dela. Imagine  

que sua respiração esteja fluindo dentro e ao redor dela.

Pare

—  Veja se é possível acomodá-la dentro de você.

—  Veja se você consegue relaxar ou se sentir mais sereno com  

sua presença, o tanto quanto possível.

Pare

—  Permita que ela simplesmente esteja lá. Você não precisa 

gostar dela ou querê-la. Apenas deixe-a existir.

—  Aceite que isso pode parecer desafiador – não tem problema.

Pare

—  Você talvez perceba pensamentos tentando levá-lo para  

longe da sensação.

—  Você pode aceitar a existência do pensamento e depois 

lentamente voltar sua atenção à sensação.

—  Só não deixe de perceber o que está acontecendo agora.

Pare

—  Permita que a sensação esteja lá. Volte-se para ela, não 

tentando mudá-la.

—  Você talvez perceba que ela mudou; ou talvez perceba que  

ela não mudou. Pode ser qualquer uma das duas coisas.

—  Tudo o que você precisa fazer é levar sua atenção a ela.

Pare

—  Dedique um tempo a permitir que essa sensação esteja  

aqui, agora.

—  Quando estiver pronto, você pode voltar sua atenção para  

sua respiração por alguns momentos.

Pare

—  Respire profundamente duas vezes no seu próprio ritmo,  

e depois volte para a sala.
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DIA 
3
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DIA 
4

Reforce a suas relações pessoais

Precisamos de relações fortes e positivas 
para nos dar o apoio necessário 
durante uma crise. A melhor maneira 
de se sentir conectado intimamente com 
outra pessoa é mostrar-lhes que elas 
também são importantes.

Pense em alguém na sua vida com que 
você gostaria de ter uma relação mais 
forte e menos conflitante.  

• Deve ser alguém muito próximo a você, como 
um cônjuge, irmão ou outra pessoa na sua 
família próxima.

Em segredo, faça algo que essa pessoa 
gostaria, mas não conte que foi você.  

• Deixe que ela fique imaginando quem está 
sendo gentil com ela. Isso abre a possibilidade 
de que alguém se importa com ela e quer  
se aproximar.

Agora peça para passar tempo com essa 
pessoa, fazendo algo que ela realmente 
gosta de fazer. 

• O quanto for possível, mantenha o foco  
nas necessidades dela, não nas suas.  

No final, revele que o amigo secreto 
era você e que você estava tentando 
mostrar o quanto ela é importante  
para você.

1.

2.

3.

4.
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DIA 
4

Reforce a suas relações pessoais
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DIA 
5

Crie uma identidade

Esta ocasião pode ser 
uma oportunidade 
de criar uma nova 
identidade, explorando 
talentos e atributos 
pessoais que você não 
havia desenvolvido 
anteriormente.

1.

1.

2.

2.

RESPONDA ÀS SEGUINTES  
PERGUNTAS E DEPOIS FAÇA AS  
ATIVIDADES RELACIONADAS:

Quando você se olha no espelho, quem  
você vê? 

• Escreva as várias palavras diferentes que você 
usaria para se descrever.  

Há mais coisas que você gostaria que as 
pessoas soubessem sobre você?  

• Outros hobbies? Outras habilidades? Outras 
características positivas? 

• Seja o mais específico possível. Por exemplo, 
se você se considera uma pessoa generosa, 
mas ninguém percebe você desta forma, então 
é hora de se descrever como alguém que zela 
pelo bem-estar dos vizinhos ou se oferece para 
fazer compras no mercado para eles. 

AGORA TENTE ESTAS ATIVIDADES:

Explore uma habilidade completamente 
nova. 

• Ou, se preferir, passe algum tempo fazendo  
um hobby favorito que você não pratica há 
algum tempo. 

• Não apenas explore essa nova atividade, mas 
mostre aos outros que você está fazendo 
isso para que eles possam ver outro lado da 
sua personalidade. Por exemplo, você pode 
compartilhar algo que criou pelas redes sociais.

Mesmo que você não consiga desenvolver 
um novo talento da noite para o dia, passe 
um tempo pesquisando uma atividade ou 
habilidade que gostaria de adquirir.  

• Imagine que você tenha essa habilidade num 
futuro próximo (por exemplo, daqui há um ano). 
Trabalhe retroativamente e pense nos passos 
que você precisa dar para desenvolver essa 
habilidade, desde comprar o equipamento certo 
até encontrar um professor ou mentor.
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DIA 
5

Crie uma identidade
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DIA 
6

Seja mais eficaz
ATIVIDADE:  
TRÊS COISAS

Nossa crença de que 
podemos perseverar e 
ser bem-sucedidos pode 
ser aprimorada por duas 
coisas: lembrando de como 
nos sentimos em sucessos 
passados e também pensando 
em como nos sentiríamos ao 
completar desafios futuros.

1.

2.

3.

4.

Liste três coisas que você fez na semana 
passada que tiveram bons resultados.

• Por exemplo, entregar seu trabalho no  
prazo, arrumar o computador dos seus pais, 
testar uma nova receita.

Como essas coisas fizeram você se 
sentir?

• Liste três sensações.

Agora, quais são três coisas que você 
quer realizar nas próximas semanas?

• Estabeleça desafios para si mesmo que sejam 
possíveis. 

• Tente não fazer com que sejam muito difíceis  
de realizar, mas não deixe que sejam muito 
fáceis também.

Como você se sentiria se conseguisse 
realizar todos eles?

• Liste três sensações.
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DIA 
6

Seja mais eficaz



15

Eu 
sou...

Cuidei do 
meu irmão quando 
ele estava doente

Atencioso, empenhado

Ganhei uma  
partida no  

campeonato

Treinou duro, 
veste a camisa

Economizei para 
minhas férias

Disciplina, controle

Ajudei um amigo 
quando ele estava 

triste

Atencioso, solidário

Atencioso

Disciplinado

DIA 
7

Lembre-se dos seus pontos fortes
ATIVIDADE:  
FORTALEZAS

Quando focamos nos eventos 
negativos, as coisas que já 
conseguimos rapidamente caem 
para segundo plano. Na verdade, 
pode ser difícil ter uma visão positiva 
de nós mesmos e do futuro. Este 
simples exercício pode nos ajudar a 
lembrarmos de nossas fortalezas.

1.

2.

3.

4.

5.

No meio de uma página, desenhe um 
contorno de si mesmo.

Em volta do contorno, escreva uma 
lista de algumas das coisas que você 
conquistou na sua vida. 

• Podem ser coisas grandes ou pequenas. Por 
exemplo, um exame que você passou ou 
sucessos do dia a dia, como alegrar alguém. 

• Tente listar diferentes tipos de sucessos ou 
conquistas.

Abaixo de cada um, escreva, com uma 
cor diferente, as qualidades pessoais 
positivas que contribuíram para aquilo.  

• Tente pensar em adjetivos ou frases descritivas 
simples. Por exemplo, ajudar um amigo a 
superar uma dificuldade pode ter acontecido por 
você ser "solidário" ou "atencioso" 

• As mesmas descrições podem se aplicar a 
muitos tipos diferentes de conquistas.

Dentro do contorno do seu corpo, 
escreva "Eu sou...".

• Copie as qualidades que você anotou embaixo 
de cada conquista dentro do contorno do seu 
corpo e desenhe setas ligando cada uma. 

Da lista, quais dessas qualidades são suas 
mais fortes? Sublinhe-as.

• Há oportunidades para que você demonstre 
alguma dessas qualidades no futuro? 

• Há alguma qualidade que não integra essa lista, 
mas que você gostaria de desenvolver?
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DIA 
7

Lembre-se dos seus pontos fortes
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PENSAMENTOS TUDO-OU-NADA
Esse tipo de pensamento polarizado consiste 

em ver o mundo em extremos. Tudo é preto ou 

branco, e não há espaço para tons de cinza. As 

coisas são excelentes ou terríveis, sem nada entre 

os dois. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar 

que vai ser bem-sucedida ou então fracassar; 

nem pensa na hipótese de ir bem, e que isso 

pode ser um resultado muito bom.

CATASTROFIZAÇÃO
Isso envolve pensar que a pior situação  

possível aconteceu ou vai acontecer. Uma 

pessoa vivenciando a catastrofização espera 

que o desastre ocorra a qualquer momento. 

Isso também é conhecido por magnificação, 

quando uma pessoa pensa sobre um problema 

pequeno, mas imagina que as consequências 

serão drásticas. Por exemplo, uma pessoa que 

não passa em um exame e por isso pensa que é 

um fracasso.

DESQUALIFICAR O POSITIVO
Essa distorção envolve rejeitar experiências 

positivas em vez de aceitá-las. Tudo de bom que 

acontece "não conta" ou não foi um resultado 

de seus esforços. Por exemplo, se uma pessoa 

pensa sobre uma conversa boa que teve 

recentemente, uma pessoa que desqualifica o 

positivo pode não pensar em como ela ajudou a 

conversa a fluir, mas em vez disso pensar que foi 

só por sorte que ela não estragou tudo.

DIA 
8

Tenha consciência dos  
seus pensamentos
ATIVIDADE:  
IDENTIFICANDO DISTORÇÕES COGNITIVAS

Em momentos de stress e preocupação, podemos começar a fazer 
generalizações ou suposições sobre nós mesmos e o mundo. Muitas dessas são 
falsas e nos prejudicam. Os psicólogos chamam isso de "distorções cognitivas".

1.
Quanto mais conscientes nos tornamos sobre essas distorções, mais fácil fica lembrar de que elas não 
são verdadeiras.

• Veja quantas delas você consegue reconhecer em pensamentos que já teve sobre si mesmo.

RACIONALIZAÇÃO EMOCIONAL
Isso envolve aceitar os sentimentos como fatos. 

Por exemplo, "Se eu sinto que é assim, tem que 

ser verdade". Uma pessoa que se sente estúpida 

ou chata e racionaliza usando suas emoções 

pode acreditar que ela deve ser mesmo estúpida 

ou chata.

ADIVINHAÇÃO
Também conhecido como tirar conclusões 

precipitadas, a adivinhação envolve fazer previsões 

com base em pouca ou nenhuma evidência. Por 

exemplo, alguém que teve um relacionamento 

conturbado pode pensar que o seu próximo 

relacionamento vai ser um desastre também.

FILTRAGEM MENTAL
Alguém que filtra mentalmente se concentra em 

alguns detalhes negativos às custas dos que são 

positivos. Por exemplo, uma pessoa que teve um 

encontro pode focar em um ou dois momentos 

que não foram bem, e agonizar sobre isso 

depois, mesmo que o encontro tenha sido bom 

de forma geral.

GENERALIZAÇÃO EXCESSIVA
Assim como a catastrofização, isso envolve ver 

as coisas de forma desproporcional, só que 

baseado em um padrão que talvez nem exista. 

Por exemplo, se uma pessoa for rejeitada duas 

vezes em um encontro, talvez pense que isso vai 

acontecer todas as vezes que tentar. Ou se um 

chefe disser a um funcionário que seu trabalho 

não está bom, ele pensará que isso vai sempre 

acontecer. Um único evento pode ser visto como 

um padrão de fracassos.
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DIA 
8

Tenha consciência dos  
seus pensamentos
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DIA 
9

Sejam criativos juntos
ATIVIDADE:  
BRAINWRITING

A solução de problemas de forma coletiva pode nos ajudar a lidar com alguns 
dos obstáculos e restrições que estamos encarando por causa da pandemia. 
Às vezes, os outros podem nos ajudar a encontrar soluções que nunca 
teríamos descoberto sozinhos.

1.

2.

3.

4.

Pense em um problema que você está  
tendo que encarar agora.

• Como, por exemplo, manter-se saudável 
enquanto está dentro de casa.

Comece um grupo de bate-papo com 
seus amigos em um fórum online.

Peça que os outros foquem no problema 
e desafie-os a sugerir diferentes ideias 
para solucioná-lo.

• Tente fazer com que o grupo junte o máximo  
de ideias possível.

• Não há nada de errado em respostas engraçadas, 
mas tente encorajar sugestões sérias.

• Incentive os outros a não comentar as sugestões 
enquanto elas são apresentadas.

• Cada solução deve ser única, mas os outros 
podem acrescentar ideias a sugestões anteriores.

• Se você está usando uma plataforma de 
mensagens instantâneas, dê ao grupo cerca 
de uma hora para pensar no maior número de 
soluções em potencial quanto for possível. Se 
estiver usando um fórum, permita mais tempo.

Quais das sugestões você acredita que 
funcionariam melhor?

• Você não precisa dizer ao grupo qual solução 
escolheu, mas tente retribuir o favor e pergunte 
se alguém tem um problema que poderia ser 
solucionado em conjunto.

• Você pode encontrar outras ideias para melhorar 
sua criatividade em  
www.apa.org/gradpsych/2009/01/creativity
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DIA 
9

Sejam criativos juntos
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DIA 
10

Estabeleça rotinas

Quando nossa vida está 
em crise, tudo fica melhor 
quando existem rotinas que 
fazem com que nossos dias 
pareçam mais previsíveis. 
Essas rotinas podem ser 
coisas simples, como 
preparar uma xícara de 
café de manhã ou ligar 
para os pais ou escolher um 
horário para fazer exercício. 
Quanto mais nossa vida 
se encaixa nesses padrões 
previsíveis, mais fácil fica 
manter nossa resiliência.

Escreva como era um dia comum para 
você antes da crise.  

• Seja o mais detalhado possível. Se era um  
dia de trabalho, descreva tanto o seu período  
de trabalho quanto o tempo que você passava 
em casa.

1. 2.
Pense sobre como sua vida está agora 
– que partes dela você consegue deixar 
mais rotineiras? 

• Hora de dormir?  
Hora do exercício?  
Hora de socializar online? 

• Ninguém quer que sua vida seja regimentada, 
mas um pouco de rotina nos ajuda a sentir que, 
se conseguimos passar pelo dia de ontem, então 
conseguiremos passar pelo dia de hoje também.
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DIA 
10

Estabeleça rotinas
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DIA 
11

Transforme pensamentos  
negativos em positivos
ATIVIDADE:  
PENSAMENTOS REFORMULADOS

É fácil nos encontrarmos 
estressados e 
preocupados quando o 
noticiário é dominado por 
histórias sobre o vírus. 
Veja uma técnica que 
pode ajudar com isso:

1. 3.

4.

2.

Escreva 3 coisas que estão deixando 
você ansioso ou preocupado hoje.

• Escreva-as em forma de afirmações sobre 
como elas afetam você. Por exemplo, "Estou 
preocupado de perder contato com meus 
amigos", "Estou ansioso com o impacto na 
minha saúde por estar tanto tempo dentro de 
casa" ou "Estou preocupado que as coisas só 
tendem a piorar para nós".

Desafie esses pensamentos. Pergunte-se 
a si mesmo:

• Quanta certeza você tem de que isso é verdade/ 
vai acontecer? Classifique a resposta como um 
percentual (%).

• Que provas você tem de que isso é verdade/ 
vai acontecer?

• Que provas você tem de que isso é falso/não  
vai acontecer?

• Há alguma outra maneira de pensar sobre isso?

Passe algum tempo pensando em como 
você pode usar essas respostas para 
reformular seus pensamentos de forma 
positiva. Por exemplo:

• “Eu não consigo ajudar ninguém” -> “Eu posso 
não conseguir ajudar todo mundo, mas consigo 
ajudar algumas pessoas. Posso fazer compras 
no mercado para meus vizinhos, ou posso ligar 
para meus parentes que estejam se sentindo 
sozinhos.”

• “Estou perdendo a chance de ter experiências 
importantes” -> “É frustrante ter de viver de forma 
diferente, mas isso não vai durar para sempre. No 
futuro, sempre vou poder ter essas experiências 
de novo.”

Compartilhe esses pensamentos e suas 
alternativas positivas com seus amigos.
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DIA 
11

Transforme pensamentos  
negativos em positivos
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DIA 
12

Assuma responsabilidade

Sentimos que temos mais controle sobre nossas vidas – e 
potencialmente sobre nossa capacidade de moldar nossos futuros – 
quando nos responsabilizamos por outras pessoas. Então, em vez 
de se preocupar com seu próprio bem-estar, por que não passar 
um tempo cuidando dos outros? Aqui vão algumas sugestões: 

Pense em algo que você pode fazer  
pelos outros.  

• Pode ser um simples telefonema a alguém que 
precise de cuidados ou ser um voluntário  
na sua comunidade. O segredo para reforçar a 
resiliência é nos colocarmos em situações em 
que somos necessários e podemos fazer a  
diferença por estarmos presentes.

1. 2.
Faça com que os outros também se 
sintam necessários. 

• Quando fazemos com que as outras pessoas 
saibam que nós precisamos de ajuda, em troca, 
elas ficam mais propensas a pedir nossa ajuda. 
Por exemplo, você pode pedir a um membro de 
sua família que te ensine uma nova habilidade. 
Isso fará com que se aproxime de você durante  
esse período de crise. 
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DIA 
12

Assuma responsabilidade
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DIA 
13

Agradeça
ATIVIDADE:  
A LISTA DE AGRADECIMENTO

Com a pandemia, é fácil 
ficar pensando no que 
não conseguimos fazer 
e no que não temos no 
momento. Quando estamos 
estressados ou preocupados, 
às vezes, esquecemos ou não 
valorizamos as coisas que 
temos. Quando potencializamos 
nossa gratidão, lembramo-nos 
das coisas importantes que 
ainda temos em nossas vidas.

Todos os dias, faça uma lista de três 
coisas pelas quais você é grato.

• Se aparecerem mais do que três coisas, continue  
listando-as.

Tente incluir ao menos uma coisa que 
aconteceu com você hoje.

• Por exemplo, a oportunidade de conseguir 
realizar um trabalho que você estava 
postergando até agora, ou poder falar com um 
membro da família ao telefone ou online.

O melhor momento para escrever sua 
lista é logo antes de ir para a cama.

Peça que um membro da sua família se 
junte a você e considere compartilhar 
suas listas um com o outro. Isso pode 
acabar influenciando suas listas futuras.

1.

2.

3.

4.
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DIA 
13

Agradeça
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DIA 
14

Celebre sua cultura

Quando estamos estressados, 
tendemos a nos voltar às coisas que 
dão uma sensação de significado às 
nossas vidas. Celebrar nossa cultura 
em um momento assim é muito 
importante. Isso pode incluir preparar 
um prato típico ou certificar-se de que 
tradições familiares sejam mantidas 
durante datas festivas (mesmo que 
tenhamos que alterar a forma como 
celebramos o evento em si). Essas 
práticas nos deixarão mais animados e 
esperançosos quanto ao futuro.

Pense sobre uma parte cotidiana da sua 
vida que reflete sua cultura, religião  
ou crença.

• Pode ser algo pequeno, como um prato típico 
de que você goste, ou algo maior, como a 
celebração de um feriado anual. Planeje um 
evento que incorpore essas tradições. Pense 
também em como você pode compartilhar  
sua cultura com os outros, quem sabe pelas 
redes sociais.

Pense sobre a cultura de outra pessoa. 

• Escolha uma prática sobre a qual você tem 
interesse em saber mais. Isso pode significar 
ouvir a música daquela cultura, preparar um 
prato típico diferente, ou simplesmente assistir 
a algo online que mostre gente de outra cultura 
lidando com os mesmos problemas que você. 

1.

2.

3.
Compartilhe sua cultura com 
outra pessoa.   

• Se for o aniversário de um vizinho, 
compartilhe um pouco de suas 
próprias tradições com ele. Ao 
compartilhar sua própria cultura, 
você honra sua história e permite que 
os outros o conheçam um pouco 
melhor.
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DIA 
14

Celebre sua cultura
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CLEAR: Desafio de resiliência de 14 dias

O Resilience Research Centre 
colabora com instituições locais, 
nacionais e internacionais para 
realizar pesquisas inovadoras 
que exploram formas de atingir a 
resiliência por meio de diferentes 
contextos e culturas. Com suas 
parcerias com pesquisadores, 
legisladores e médicos ao redor 
do planeta, o centro criou um 
center de recursos sobre resiliência 
conceituado no mundo todo, além 
do conhecimento e as ferramentas 
necessárias para prestar apoio a 
jovens, famílias e comunidades em 
busca do bem-estar psicológico, 
social, cultural e físico.

Se você achou que as atividades ou 
ideias neste programa de 14 dias 
são úteis e gostaria de saber mais 
sobre como melhorar e manter sua 
resiliência, acesse:

• O site da Resilience  
Research Centre: 
www.resilienceresearch.org 

• Change Your World: The Science 
of Resilience and True Path to 
Success, por Dr. Michael Ungar

• Site CLEAR:  
www.clearhaircare.com

POSFÁCIO


