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HEALTHY MIND, HEALTHY LIFE.
Passos Para Uma Vida Mais Consciente, Saudável e Resiliente.



VIDA CONSCIENTE

Comer, Dormir e Exercitar... O Caminho para
uma Vida Equilibrada!

Saiba quais os links que lhe sugerimos hoje
para começar desde já a mudar hábitos e a agir
em prol da sua saúde e bem-estar,

O ser humano não reage à realidade, mas à
percepção que tem da mesma. Reenquadrar
realidades está ao alcance de todos.



Não se esqueça, que o PRAZER deve
estar presente à mesa. Esse prazer
nao se encontra apenas nos
alimentos conhecidos como
"alimentos de conforto" ou
associados a momentos de
socialização. Fomente o  PRAZER ao
preparar uma refeição colorida,
servida com detalhe e rica em
texturas e sabores. 

PILARES PARA UMA VIDA
CONSCIENTE

Mindfulness é a arte de prestar atenção. É nessa atenção que passamos a estar
mais conscientes, de nós, dos outros e do ambiente que nos rodeia. Conquistar
uma vida em que a atenção plena se torna um hábito exige compromisso,
disciplina e consistência. Como com qualquer hábito, a solução passa pela
definição de objetivos realistas e operacionais. O TOP 3 das PRIORIDADES para
uma vida mindful e mais resiliente é: ALIMENTAR, DORMIR E EXERCITAR,

O Dr. Mark Bertin, sugere que a abordagem passe pela definição de pequenos
passos para a aquisição de um estilo de vida mais saudável e que incida nas três
fundações principais da nossa resiliência e da nossa saúde:
 
- Alimentação: A maioria de nós sabe o que é uma "alimentação saudável". A
pergunta que devemos de nos colocar é "Que pequena mudança posso começar
a fazer em prol de uma alimentação mais equilibrada?
 
Este tema continuará a ser abordado em edições seguintes, mas o mais
importante é que se pratique uma alimentação consciente. O que significa uma
alimentação consciente? Uma alimentação sem fundamentalismos, equilibrada
e ajustada às necessidades individuais de cada um. No que me diz respeito,
acrescento três ingredientes à preparação de uma dieta consciente:
compromisso, amor e dedicação. Compromisso com a nossa saúde, amor pelo
nosso corpo e dedicação a um objetivo que deve passar por melhorar a nossa
existência humana.

Pediatra de Desenvolvimento,
Escritor e Autor da Parentalidade
Consciente para o TDAH.



O Homem é o único
ser vivo que abdica
de horas de sono
por motivo algum!
 
Dr. Mark Bertin

Já ouviu falar em meditar enquanto
dorme? Sabia que é possível? Sabia
que escutando uma meditação
guiada enquanto dorme auxilia na
limpeza da sua estrutura psíquica
mais profunda e com isso melhora o
seu estado de vigília e a sua saúde
mental? Falaremos neste tema em
edições futuras.

- Dormir: Tal como acontece com a alimentação, sabemos que
há práticas que garantem um bom padrão de sono. Sabemos,
também, que não dormir poderá ter graves consequências a
nível físico, mental e, consequentemente, a nível emocional.
Criar rotinas na hora de ir dormir e garantir o mesmo horário
de deitar são recomendações imprescindíveis para
salvaguardar o descanso do corpo e da mente. A pergunta que
se coloca é: "Como posso gerir o meu tempo e as minhas
escolhas de forma a garantir o descanso necessário para que
me sinta no meu melhor?" 
 
4 Sugestões de Hábitos para Dormir:
 
- Ter a cama arejada e arranjada. Nada melhor do que sentir
uma cama fresca e com lençois bem esticados. O conforto que
se sente predispõe de imediato o nosso corpo para o descanso.
- Criar um ambiente de descanso com luz amarela e quente.
Consegue-se com lâmpadas para este efeito ou mantendo
como ponto de luz um pequeno candeeiro num canto do
quarto ou na mesa de cabeceira.
- Organizar a roupa de dormir com a mesma atenção com que
preparamos a roupa de sair. Dar atenção aos detalhes do
pijama ou da roupa interior com que se dorme, predispõe ao
mesmo conforto que uma cama com roupa lavada e bem feita.
- Faça da música ambiente uma prática regular para criar o
ambiente certo para dormir. Prescinda da televisão e do
telemóvel na hora de deitar e substitua-os por uma música
com sons relaxantes. Músicas com sons de água são
condutoras da paz e da tranquilidade com que devemos iniciar
um dos momentos mais importantes do nosso dia - o
momento do descanso retemperador.
 



- Exercício Físico: Pesquisas
demonstram que manter o corpo
em movimento é a chave para
manter a saúde física e emocional.
O início da prática de atividade
física é muitas vezes acompanhada
por uma sensação de esforço, falta
de motivação e sacrifício. O foco
deverá ser o facto de sabermos que
o exercício físico é imprescindível
para que o nosso corpo e a nossa
mente se mantenham no seu
melhor. 
 
A escolha da atividade física por si
só é muito importante. A opção
deverá ter em consideração uma
atividade que provoque prazer e
que esteja ajustada à condição
física do momento e aos objetivos
que se pretendem alcançar.
 
Um dos erros mais comuns de
quem está a iniciar ou a retomar o
exercício físico após uma longa
paragem, é o querer fazê-lo com
uma intensidade ou frequência
que, embora possa ser o ideal, de
início representará o principal
fator de desmotivação. 
 

Numa situação semelhante a esta,
vários cenários podem surgir. Em
primeiro lugar, relembrar que um
hábito demora cerca de 30 dias a
ser adquirido é o primeiro passo.
Perceber se há espaço na agenda
para 4 horas semanais de exercício
físico será outro. Porque, passar da
inexistência de atividade física a
uma rotina de 4 horas por semana,
vai pedir uma reorganização de
dinâmicas e tarefas. E, acima de
tudo, avaliar se a condição física do
momento irá permitir essa
mudança sem que o desgaste
venha a causar desconforto, dor
e/ou desmotivação. 
 
O nosso corpo não gosta de
imposições. Quando a mente
assume o exercício físico como
algo negativo, difícil ou penoso, o
corpo cria formas de reagir e de
transmitir que se sente sob
ameaça. Muitas das lesões obtidas
com a prática de exercício físico,
são "provocadas" pelo nosso
diálogo interno e a pela percepção
que fazemos da práctica de
atividade física. Fomente o prazer
e a mensagem de que há um ganho
indescutível que é a sua saúde. 

"Não pratico
atividade física de
forma regular e
constante há cerca
de três anos. Decidi
retomar e estabeleci
como objetivo uma
frequência de uma
hora 4x por
semana."
 
Testemunho



Recomendo que leia a Newsletter
Nr. 6 "MINDFULNESS E
RESILIÊNCIA: Como Superar
Situações de Crise e Manter o
Equilíbrio?", que se encontra na
área privada desta comunidade. 

As sugestões que se seguem são adaptações feitas pelo Dr. Mark Bertin às
recomendações da Associação Americana de Psicólogos (APA). Esta é uma
estrutura de base para a mudança de percepções com o objetivo de aumentar a
capacidade de resiliência.

Aceite receber ajuda.

Controle e monitorize as suas armadilhas mentais.

Alimente uma imagem positiva de si mesmo(a).

Aceite que a incerteza e a mudança fazem parte da vida.

Defina objetivos "passo-a-passo" e tome uma decisão com determinação.

Cuide de si mesmo(a).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A Associação Americana de
Psicologia é uma organização
que representa a psicologia
nos Estados Unidos da
América e no Canadá. Tem
por volta de 150 mil
membros, sendo a maior do
gênero do mundo. A APA foi
fundada em 1892 por 26
membros, na Universidade
de Clark. Primeiramente foi
presidida por G. Stanley Hall.



Links e Conexões Úteis
SUGESTÕES DO MÊS:
 
Canal de Youtube - Lar Doce Lar: Medite
Connosco | Um Canal com Meditações em
Português para Crianças e Adultos.
 
Canal de Youtube - Pri Leite Yoga | Um Canal de
Yoga para todos com uma instrutora
maravilhosa.
 
Página de Instagram - Luísa Fortes da Cunha
(mycasualbrunch) | Uma página saborosa,
colorida e inspiradora para novos hábitos
alimentares repletos de prazer.
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