Workshop (short draft)
Religar os valores
“O espírito da nova empresa”
Paulo Galvão
Homens de Schoenstatt Lisboa - Praça de Damão, 7, 1400-085 Lisboa, www.homensdeschoenstatt.com

OBJECTIVO GERAL

Estar consciente sobre o que representa “Religar
os Valores” e como se pode aplicar na sua
integridade no mundo empresarial, considerando a
empresa como uma comunidade de pessoas, com
ideais próprios e socialmente responsáveis.

Pensamentos vs Inteligências
Tipo de Pensamento

Pensamento Preventivo

Pensamento Racional

Pensamento Associativo

Pensamento Unificado

Tipo de Inteligência

Localização no cérebro

Inteligência Física

Lobos Parietais

Inteligência Racional

Hemisfério Esquerdo

Inteligência Emocional

Hemisfério Direito

Inteligência Espiritual

Lobos temporais

A chave para uma nova era
no mundo dos negócios

Visão mecanicista do ser humano

PESSOA COMO
UMA PARTE

NECESSIDADES

FORMAS DE
INTELIGÊNCIA/
CAPACIDADES

ATRIBUTOS

SER ÚNICO
(Ideal Pessoal)
Necessidade

CORPO

Viver

Inteligência física (QF)

Disciplina

Inteligência racional
MENTE

Aprender

(QI)

Talento
Visão

Inteligência emocional
Coração

Amar

(QE)

DeixarAmar
um legado

(QEs)
(QE)

(Focalização
disciplinada)
Paixão

Paixão

Inteligência
Inteligência emocional
Espiritual
CORAÇÃO
ESPÍRITO

(atender ás
necessidades)

Consciência
Paixão

(Gostar de fazer)

Consciente
Paixão
(Fazer o que deve ser
(gostar
de fazer)
feito)

Hierarquia de valores

Consciência Suprema

Bem Supremo
Perfeição Suprema

Pessoa como ser
espiritual

Comunidade de
Pessoas

Esferas de valores primários

Vida

Eu Mesmo
Ideal de personalidade + Ideal de Missão = Ideal Pessoal
QEs


Cada pessoa é absolutamente única;



É o que a Perfeição Suprema tem em mente para nós;



Desejo de reconhecer-se a si mesmo na realidade dada pela Consciência

Suprema;


O que a Perfeição Suprema deseja que sejamos e por em prática e
atuando no percurso das nossas vidas;



O seu temperamento, carácter e disposição básica;



Seus pontos fortes e pontos fracos ;



Reconhecer o amor da Consciência Suprema e chegar a ser a pessoa que
se espera.

Os 8 Valores Morais
Círculo de

Proactividade IP

Círculo de
Influência do
IP
preocupações



Desprendimento
Paciência
Generosidade
Moderação
Amor
Humildade



VoIP ( Voz over IP)









Necessidade

Grupos de 6 a 10 Pessoas

Talento

VoIP
Única e plena de
significado
individual

Consciência

Paixão

Agenda Workshop - draft
9h00 - Boas vindas
9h30 - Enquadramento e desenvolvimento da Inteligência Espiritual
11h00 - Cofee Break
11h15 - Integridade - Ser fiel aos nossos mais altos valores e à nossa consciência
13h00 - Almoço
14h30 - Significado – Ser Excelente com sentido de contributo a favor das pessoas e
das causas
16h00 - Cofee Break
16h15 - Ser Presente - Consciente do alinhamento do nosso trabalho com os nossos
talentos ou dotes únicos e o nosso sentido de missão
17h30 - Definir objectivo de responsabilidade social de escolha livre
18h00 - Encerramento da formação

OBJECTIVOS ESPECIFICOS


Conhecer enquadramento da Inteligência Espiritual no
contexto das várias inteligências



Reconhecer uma estrutura Hierárquica de valores



Assumir comportamentos conscientes do “Ser Excelente
no Presente”



Através dos valores morais descobrir e desenvolver o IP



Definir um objetivo de responsabilidade social para 2013

Exercício mapa mental
Mapas e itinerários para a memória, que lhe permitirão organizar factos e pensamentos de um
modo que se adapta à forma natural de pensar do cérebro
A sua relação com o universo
Os seus valores pessoais

Ria

Compaixão
compreender-se a si e aos outros

Dê e receba!
Caridade e gratidão

Jardim de Infância

Visão missão e
objectivos de vida

O Poder do Ritual
All you need is
love!
Paz

Visão orgânica/ holística do ser humano
O ser Humano é um Dom Natural
(QI)
Racional
Mente

Espiritual
Espírito
(QEs)

Relação entre as inteligências

Ser excelente
“O fracasso tem mil desculpas o êxito não requer
explicação”

É fazer as coisas e não encontrar razões para
demonstrar que não se podem fazer.

“A sorte é quando coincidem a oportunidade com a
preparação”

É perceber que a vida não é algo que nos é dado de
fato, mas temos sim que produzir as oportunidades
para alcançarmos o sucesso.

“Quem quer fazer o impossível é mais forte que o
destino”
“Corrige o sábio e será mais sábio, corrige o tolo e
terás um inimigo”

“O desafio faz um lider de excelência e não há
desafio sem risco de fracasso.”
“O homem tem a opção de assemelhar-se a Deus
todos os dias através do seu talento criador “
“Livre não é aquele que faz o que quer , nas sim
aquele que faz o que deve fazer”

É ter um plano e atingir os objetivos desejados a
pesar de todas as circunstâncias.
É saber dizer enganei-me e propor-se a não cometer o
mesmo erro.
É levantar-se cada vez que se fracassa com um
espírito de aprendizagem e superação.
É entender que através do privilégio diário do nosso
trabalho podemos alcançar a realização .
É exercer a nossa liberdade e ser responsável de cada
uma das nossas ações.

“As ideias te farão forte os ideais invencível”

É sentir-se ofendido e lançar-se na ação contra a
pobreza, a calunia e a justiça .

“Um pensador morre um dia um sonhador vive
eternamente”

É levantar os olhos da terra, elevar o espírito e sonhar
com alcançar o impossível

“Viver em excelência nos fará permanecer para
sempre nas futuras gerações”

É transcender o nosso tempo, deixando ás futuras
gerações um mundo melhor.

Ser presente
A essência do presente não pode ser entendida pela mente, esta
precepção implica uma mudança de Consciência

Mente

Ser

Vida
e
Energia

Tempo

Presença

Chave para a dimensão espiritual
Atividades que exigem
Concentração ou risco

Conscientemente
Presença

presente

Conclusão
Ser consciente da nossa unicidade, em liberdade e comunhão com
as comunidades que nos rodeiam.
Partilhar valores comuns como fundamento de uma sociedade livre,
onde os diversos mecanismos de controle e regulação pouco a
pouco se vão desmoronando.

