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SOBRE MIM...
O meu nome é Carina Nunes e
ajudo mulheres a cultivarem uma
mentalidade de crescimento, para
descobrirem como criar rotinas
para uma vida mais saudável e
equilibrada a nível físico, mental
e emocional.
Hoje vivo em equilíbrio com a minha
profissional mas..nem sempre foi assim!

vida

pessoal

e

Durante 15 anos como profissional liberal na área da gestão
de projetos de IT, dei sempre o máximo de mim para
conseguir os melhores resultados possíveis nos projetos,
sendo uma referência para aqueles com quem me cruzava
pelo caminho. A minha vida profissional era um processo de
constante resiliência e superação, em que impunha a mim
mesma objetivos e metas altíssimas e me desafiava,
continuamente, no sentido de garantir, sem rede de
segurança, os resultados arriscados a que me propunha.
Todo este processo me fez sentir, intensamente e a cada
momento, a necessidade de conseguir sempre mais e
melhores resultados. Eles eram o meu foco, o garante da
minha existência e o alimento da minha alma. Fazia-o
constantemente e via-o como um investimento na carreira,
o qual, assumia eu, era compatível com o meu bem-estar e
saúde.
Mas a verdade é que a qualidade da minha saúde foi sendo
seriamente posta em causa e, consequentemente, também a
sua plenitude, com altos e baixos a sucederem-se. Esta
situação foi-me trazendo, progressivamente, uma sensação
de vazio não alinhada com o que realmente ambicionava
como profissional mas sobretudo como ser humano…
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precisamente o oposto do que é a minha missão e vocação. E
a pergunta que me fazia vezes sem conta era:
SERÁ QUE EXISTE UMA MANEIRA DE EU CONSEGUIR
REALIZAR-ME QUER NA MINHA VIDA PROFISSIONAL,
QUER NA PESSOAL?
Por certo também já fez esta pergunta a si mesma e de
alguma forma sentiu aquela sensação de os dias passam a
correr e não consegue fazer metade do que era suposto,
estando sempre a "lutar" contra o tempo, certo?
Quero partilhar consigo neste guia como superei este dilema
e como encontrei um caminho que me permitiu conseguir
equilibrar ambos. Não lhe apresento estas 10 dicas como se
fossem uma “poção” milagrosa ou uma fórmula matemática. A
sua razão de ser, são fruto da minha experiência pessoal e
profissional e dos resultados atingidos das várias pessoas
que até aqui tive oportunidade de ajudar.
Posso revelar-lhe que eu própria já fiz este processo, para
hoje poder dizer-lhe com legitimidade que também irá
conseguir fazer a sua mudança desejada.
Portanto, este guia é para si que deseja ter mais tempo e
conseguir
organizar
eficazmente
as
suas
obrigações
profissionais e pessoaois e, se está desmotivada e frustrada,
sentindo-se muitas vezes cansada, desequilibrada, sem
vitalidade e insatisfeita com o estilo de vida que tem!
Todas estas sensações são um sinal que o nosso “eu” mais
profundo está a dar-nos para que façamos a nossa mudança.
Imagine
que
irá
potenciar
as
suas
competências
e
produtividade e sentir-se bem no seu corpo, mente e alma.
Neste guia vou explicar-lhe detalhadamente
poderá fazer para que isto aconteça!
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INTRODUÇÃO
Os meus sinceros PARABÉNS pelo seu interesse neste meu
guia sobre 10 dicas poderosas para mulheres ocupadas
terem mais leveza no seu dia.
A conquista do sucesso no mundo atual, é um desafio
constante para a mulher moderna. Conseguir isso, significa
que deve ser boa companheira, profissional competente,
amiga dedicada e, se for mãe, terá de ser boa cuidadora e
educadora dos filhos. Além disto, é suposto estar bem
informada, ser culta, ter sentido de humor, respeitar as
regras de etiqueta social e ainda, ser magra, elegante e bem
vestida.
Esta exigência a nós mulheres, aliada ao grande volume de
informações com que lidamos diariamente, põe à prova a
nossa capacidade de pensar com clareza e de tomar decisões
acertadas sobre o que é realmente importante. Se reagirmos
a esses estímulos sem fazer uma reflexão oportuna e
sensata, a concretização dos objetivos mais importantes da
nossa vida profissional e pessoal, pode ficar comprometida.
Corresponder a todas
estas expectativas é, no
mínimo, desgastante...
Mas, sabia que a culpa
de viver dessa forma é
toda nossa?

Provavelmente convive
com um dos maiores
ladrões da sua energia:
a má gestão do tempo!
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Eu explico…
Já teve a sensação de que o dia não tem horas suficientes para
realizar todas as suas tarefas?
Já lhe aconteceu estar no trabalho a pensar no que tem de fazer
ao chegar a casa?
Ou se está em casa, fica a pensar naquele curso online em que se
matriculou?
Se isso acontece consigo, a probabilidade de não ter feito tudo o
que pretendia, de pensar que precisaria de ter mais horas para
isso e de sentir cansaço é… ENORME!
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É
este
o
motivo
que
simplesmente suga toda a
sua energia e a impede de
ser produtiva e de ter
sucesso.
Exatamente o problema de
indecisão de fazer ou não
uma
tarefa
num
determinado
momento,
é
considerado
um
dos
maiores consumidores de
tempo que existem. Temos
24 horas para realizarmos
várias atividades num dia.
Contudo, algumas pessoas
têm tempo suficiente para
fazer tudo o que querem,
enquanto outras saltitam
de tarefa em tarefa, mas
não as terminam no prazo
certo.
A diferença entre esses
dois tipos de pessoas é
simplesmente
o
controlo
que cada uma tem do seu
próprio tempo.
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COMO FAZER
UMA BOA GESTÃO
DE TEMPO?
Aprender a articular da melhor maneira todas as
exigências do nosso dia-a-dia, adotando pequenas dicas
que podem realmente fazer a diferença na forma como
gere o seu tempo, é o objetivo deste guia para SI que é
uma mulher muito ocupada!
Por isso que estou aqui hoje e vou explicar-lhe um
pouco melhor com pode fazê-lo, nomeadamente:
Porque é importante gerir o seu próprio tempo?
Quais são os principais ladrões de tempo?
10 passos para melhorar a sua gestão de tempo.
No final, ainda lhe vou sugerir ferramentas muito úteis
que a vão ajudar a otimizar o seu tempo. Se, a partir de
hoje, puser em prática essas dicas irá tornar-se mais
produtiva.

Está preparada?
Então é só continuar aqui comigo!
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Porque é importante gerir o seu próprio tempo?
A boa gestão do seu tempo é a forma como o decide usar para
maximizar a sua produtividade e alcançar os seus objetivos.
Como eu referi anteriormente, apenas algumas (poucas)
pessoas conseguem usar da forma mais proveitosa as horas de
um dia e terem mais sucesso. Isso quer dizer que essas
pessoas são especiais, ou que nasceram com um dom?
Absolutamente não!
A verdade é que tudo tem a ver com a forma como cada um
gere o seu próprio tempo. É justamente o processo de
planear, controlar e executar as suas ações, tomando
consciência da quantidade de tempo que precisa para fazer
cada uma delas no seu dia, que faz a diferença.
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O principal objetivo é fazer com que seja mais efetiva
(realmente faça as coisas que precisa fazer), eficiente (faça
essas coisas bem-feitas) e produtiva (consiga aproveitar o
seu tempo da melhor maneira para fazê-las).
Mas pense comigo...
Não é fácil dominar todas as áreas do trabalho, incluindo os
imprevistos, enfim lidar com todas as solicitações diárias da
vida profissional e ainda ter sanidade mental para gerir a
vida pessoal e familiar. Agora imagine fazer isso sem o
mínimo de organização e sem ter consciência do seu próprio
tempo.
Pois é…
Para ser mais produtiva, é preciso saber como distribuir
cada pequena tarefa pelo seu tempo disponível, de tal modo
que, no final do dia, a sua lista de afazeres fique nula.
Exatamente por isso, é que a capacidade de saber usar o
tempo é considerada um ponto importantíssimo dentro da
gestão de projetos e inclusive de gestão pessoal.
Pensar que só apenas as pessoas organizadas conseguem
fazer essa boa gestão do tempo é errado!
Essa capacidade de gerir bem o tempo adquire-se treinando!
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Até mesmo quem não programa
as rotinas, ou não consegue
terminar as tarefas no tempo
determinado,
atingirá
esse
objetivo
se
mudar
de
estratégia. Basta usar algumas
técnicas e ferramentas certas
para isso!
E mais….
o que lhe vou revelar
próximas
páginas
pode
aplicado no trabalho e
suas atividades pessoais.

nas
ser
nas

O ideal é que consiga aliar as
duas vertentes profissional e
pessoal para ter uma rotina
completamente produtiva e de
sucesso.
Se atingir esse objetivo, notará
reflexos
positivos
na
sua
saúde e equilíbrio emocional.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS LADRÕES DE TEMPO?
Antes de lhe apresentar as estratégias para fazer uma
boa gestão do tempo, vou dar-lhe a conhecer alguns
motivos
que
atrapalham
esse
processo,
e
que,
provavelmente, estão a roubar o seu tempo e energia.
Sem contar as situações externas e imprevistas do dia a
dia que dificultam a sua vida, existem aquelas rotinas
habituais que só dependem de si, certo? Algumas destas
poderão estar desajustadas e impedem-na de atingir os
seus objetivos. Estou a referir-me à desorganização e à
procrastinação.
Para fugir desses dois ladrões, sugiro que fique atenta e
observe como está o seu local de trabalho. Se tem tudo
arrumado, o que usa costuma estar sempre à mão, no
mesmo lugar…ou, ao contrário não há um sítio certo
para nada e tal dificulta a sua ação, quando tem de
realizar atividades em cima da hora.
Outra questão é não planear e protelar, erros que deve
evitar. Se não mantém uma ordem ou vai deixando o que
é mais importante ou complexo para depois, só está a
adiar um problema que, em algum momento, terá de ser
resolvido. Isso afeta negativamente a sua produtividade
e pode resultar num esforço maior e desnecessário.
Então, preste atenção, para não se enganar e auto
sabotar a si própria.
Referi, especificamente, esses dois ladrões, porque
evitá-los é fundamental para que consiga pôr em prática
as…
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10 DICAS QUE PODE UTILIZAR PARA
GERIR MELHOR O SEU TEMPO
O que vou defender aqui e algumas das dicas que apresento a
seguir, vão parecer-lhe impraticáveis. Mas não são!
Isso tem a ver justamente com os hábitos estabelecidos que já
cultivou na sua vida, sem fazer a gestão de tempo. Terá de
mudar a sua rotina com treino para adquirir essa competência.
Comece hoje a pôr em prática apenas uma destas dicas e vá
somando a cada dia mais outra. Não o faça de uma só vez, pois
qualquer mudança acontece sempre gradualmente.
É aplicar
aquela velha máxima “a direção é mais importante que a
velocidade”.
Então, anote aí, o que precisa fazer para conseguir ter uma boa
gestão do seu tempo:
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DICA 1
Defina o objetivo do dia
Eu acredito que, quando nos focamos mais fortemente nos objetivos
de curto prazo, tal pode fazer com que trabalhemos com maior
eficiência em projetos e ações do dia a dia e que os alcancemos
efetivamente. Isto não quer dizer que não se tenha uma perspetiva
mais ampla e de futuro. Mas os objetivos de curto prazo, são os que
estão mais presentes, mais palpáveis e por isso onde devemos
investir o nosso tempo e energia.
Assim sendo, se à priori, sabe que tem uma tarefa importante para
fazer que lhe vai ocupar mais tempo do que as demais, reserve esse
dia para executá-la sem falta, e inclua também tarefas pequenas e
rápidas nas suas prioridades. Desta forma, resolve de vez essa
atividade e, caso não consiga realizar alguma das tarefas menores,
elas serão um problema menor à posterior.
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DICA 2
Registe as suas tarefas/afazeres
Organizar tudo o que deve ser feito no dia é uma das melhores
formas de aumentar a sua produtividade e garantir que as 24 horas
do dia serão o suficiente para todos os seus deveres —de
preferência sem ter que perder as preciosas horas de sono. Se tem
algo que deve ser feito em casa ou no trabalho, ambos são tarefas.
Não se foque apenas numa delas, pois isso vai sempre acabar por
interferir uma na outra. Elas devem coexistir, organizando-as de
forma conjunta para não se atrapalhar ou esquecer.
Quando coloca os seus afazeres, no papel eles ficam claros e
parecem mais fáceis de alcançar. A sensação de sobrecarga diminui e
a mente pode se concentrar no que é realmente necessário. Além
disso, é uma ótima sensação riscar uma tarefa da lista depois de
concluí-la, concorda?
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DICA 3
Fique atenta aos seus compromissos
Muitas atividades acabam por ter dia e hora marcada. Procure saber
quando deve realizá-las e programe tudo. Faça um levantamento de
todos os tipos de atividades, pessoais ou profissionais, que precisa
fazer ao longo da semana e agrupe-as em dias e horários específicos
com antecedência.
Assim, quando chegar segunda de manhã ou sexta de tarde, já sabe o
que precisa fazer. Vale tudo para evitar esquecimentos, incluindo
colocar lembretes no telemóvel. A procrastinação é tentadora. Evite
desleixar-se com os prazos. Por exemplo, se tem um compromisso
na sexta, programe as tarefas domésticas ou projetos nos dias
anteriores
para
não
acumular
ou
deixar
trabalho
pendente
sucessivamente.
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DICA 4
Defina as prioridades para o seu dia
Todos os dias, de manhã, escreva as suas prioridades atuais.
Separe-as por importância e urgência, sendo realista, usando a
matriz de Eisenhower no plano diário que encontra nos extras. Esta
matriz é dividida nos seguintes quadrantes:
Importante e urgente (ou seja, faça imediatamente)
Importante, mas não urgente (boa para tarefas que devem ser
desenvolvidas no médio ou longo prazo)
Urgente, mas não importante (como fazer ligações, e-mails e
reuniões)
Não urgente e não importante (tarefas que estão na lista, mas
podem esperar ou serem eliminadas)
Portanto, ajuste os planos e
foque-se no que é urgente e
importante e é para fazer imediatamente e o que pode ser feito
logo de seguida, adiado ou até delegado. Assim sabe o que deve ser
feito primeiro e evita perder prazos importantes no meio da rotina
corrida do dia-a-dia.
Quando for difícil manter-se concentrada utilize a técnica
POMODORO (trabalhar em blocos de 25min e descansar 5 min).
Defina momentos fixos para ver as redes sociais, mensagens e emails. Não caia na tentação de interromper, para olhar para o
telemóvel sempre que recebe uma notificação.
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DICA 5
Anote apenas o que deve ser feito
Ter uma agenda é uma excelente forma de não se esquecer do que
precisa, mas anotar tudo o que quer fazer é um erro. Ou seja, não
“tudo o que posso fazer”, mas “o mínimo que deve ser feito”. Até
pode ter itens como “se der tempo, fazer tal coisa”, mas tem que
haver uma distinção clara. Se aí não referir o que é prioritário,
provavelmente perde-se no caminho.
Por exemplo, se quer fazer compras pouco urgentes, anote, mas para
as fazer quando tiver tempo. Assim não acumula tarefas importantes
e conseguirá realizar tudo o que deseja.
Faça uma lista de ações na sua agenda, agregando tarefas
semelhantes sempre que possível e identificado as três principais,
nas quais deve manter o foco. À noite faça um “Limpa Mente” e
escreva o que não se pode esquecer de fazer ou visualize como
deseja que o seu dia seguinte aconteça.
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DICA 6
Inicie o dia com uma rotina motivadora
As primeiras horas do dia são extremamente importantes para a
motivação do resto do seu dia. Se possível pratique meditação ou
técnicas de autocuidado que lhe permitam sentir-te mais plena,
tranquila e confiante.
Estabeleça uma rotina mínima de hábitos diários saudáveis, como:
beber água, tomar suplementos/medicamentos, comer bem, dormir
durante as horas necessárias e fazer exercício. Sabia que a nosso
corpo habitua-se a eles, ao fim de 66 dias?
Mantenha também os hobbies que contribuem para o seu bem-estar e
felicidade e registe no seu plano, pintado as
imagens no canto superior direito para o efeito.
NOTA: veja também nos extras no final deste guia o bingo que fiz
para si e que tem algumas sugestões interessantes.
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DICA 7
Planeie o seu dia seguinte
(incluindo momentos de descanso)
Prepare na noite anterior tudo o que vai precisar na manhã
seguinte: roupas, coisas para levar na mala, o caderno de notas da
reunião, o equipamento necessário para o ginásio, etc. Quanto mais
puder poupar o seu precioso tempo de amanhã ainda hoje, melhor!
Mas ninguém é um robot e, por isso, descanso e lazer são
fundamentais para ter saúde e equilíbrio emocional. Ter uma vida
produtiva, não significa chegar à exaustão.
Passar algum tempo
fazendo coisas que realmente lhe agradam levanta o humor e
melhora a motivação. Tente ficar longe das comidas de compensação
e das compras por impulso. Ao invés disso, pense nas atividades que
realmente a animam, e a deixam com uma sensação boa de segurança
e paz.
Crie tempo no calendário e na vida real para acomodar pelo menos
algumas dessas tarefas toda semana. Ou então faça o que deve ser
feito na semana e não programe nada para os dias de descanso. É o
tempo de repor as suas energias para enfrentar a rotina diária, e,
portanto, nada de fazer tarefas atrasadas.
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DICA 8
Agradeça pelo seu dia e
celebre as metas atingidas
Agradecer por tudo o que acontece e pelas mínimas coisas,
especialmente pelos desazos que a vida impõe, deixa-nos num estado
de prontidão e o nosso cérebro, em modo criativo. Exercitar esse
sentimento no dia a dia faz bem não só a nós mesmas como também
para quem está próximo. Ajuda-nos a cultivar a desejada paz interna
e felicidade
Celebrar tudo o que conseguir por menor que seja, pois tal, ajuda o
seu cérebro a focar-se nas mini conquistas do dia a dia, que a
ajudarão a manter-se motivada e a aumentar a sua autoconfiança.
Quanto mais puder ver claramente o quanto progrediu até aqui,
melhor. Experimente presentear-se com algo mesmo simbólico como
uma massagem, um livro, um passeio, um auto-abraço, cada vez que
cumpra uma meta.
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DICA 9
Estimule a sua criatividade e “prazer” visual
Escrever os acontecimentos sucessivos é uma boa forma de planear e
criar estratégias. Colocar ideias no papel oferece benefícios que não
estão presentes no mundo digital. As páginas em branco, prontas a
serem preenchidas com datas, ideias e notas importantes, podem dar
azo à criatividade. Enquanto faz este exercício, ativa o seu
subconsciente, ao desenhar no papel o que pretende realizar. Se
usar para isso canetas de cor, organiza melhor uma ou mais ideias e
cria os seus planos.
Pode também fazer uma lista de “coisas” inusitadas, ousadas e
divertidas para fazer e recorra a ela cada vez que o tédio da rotina
se instale. Os itens dessa lista nem precisam ser caros ou
extravagantes: às vezes uma simples ida à praia no meio de um dia
da semana pode ser suficiente. A ideia é que faça atividades e ações
que sejam diferentes e que realmente a motivem. Notar a beleza de
uma paisagem, visitar amigos que não vê há muito tempo, ir dançar,
etc. Saia da sua zona de conforto e descubra como ganhar motivação
na sua semana.
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DICA 10
Elimine todas as preocupações da exigente
tarefa de ser uma boa “dona de casa”
Organizar a casa não é tarefa exclusiva das esposas e mães, apesar
de em muitos lares elas ainda serem as principais responsáveis por
este trabalho ou por coordená-lo na família.
De modo geral, uma rotina movimentada é o que caracteriza o dia a
dia das pessoas, sejam elas homens ou mulheres, e no meio de tantos
compromissos pessoais e profissionais, algumas vezes, a arrumação
da casa, acaba por ficar no final da lista diária ou sendo
frequentemente adiada.
Para evitar isso, mais uma vez é preciso planear as várias tarefas:
lavar e arrumar as roupas, limpar a casa, fazer as listas de compras,
preparar as refeições entre muitas outras. (falta sempre qualquer
coisa!...)
Para a questão das compras e refeições vou dar-lhe uma pequena
ajuda e deixar-lhe um extra, no final deste e-book (com um
planeador de refeições e uma lista de compras)
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CONCLUSÃO
Sou focada em objetivos e gosto de ter a minha agenda
diária sempre por perto, para que possa apontar tudo. Gosto
de estabelecer metas a mim própria e de me desafiar a todo
o momento. Mas para que consiga alcançar todos os meus
sonhos
e
objetivos,
sei
que
é
preciso
muito
comprometimento da minha parte, fazer escolhas e dar
pequenos passos em direção aos meus objetivos.
Este planeador é uma das minhas ferramentas preferidas
para estar sempre focada e motivada. E também gosto de
dizer que isso não é algo que acontece, mas sim uma
escolha. Momento a momento, posso eleger qual é a meta
seguinte a atingir. Agora, escolhi focar-me na escrita deste
guia, mesmo com tantos outros trabalhos por cumprir. E o
que me permite ficar sentada a escrevê-lo com calma e
tranquilidade, é saber que tudo o resto está sob controle, à
espera que eu termine aqui, para reavaliar a próxima tarefa a
fazer.
E é esta atitude determinada que mantem mulheres muito
ocupadas, mas descontraídas com uma “leveza” constante...
concorda?
Que bom foi tê-la tido aqui comigo este bocadinho, tenho a
certeza que muitas das dicas lhe vão ser úteis. Acredito que
o seu objetivo também seja planear melhor os seus dias, as
suas rotinas, focar-se nas suas realizações pessoais e
profissionais e para isso é super importante ter este plano
diário consigo, mas sobretudo utilizá-lo!
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Estou muito feliz por ter chegado até ao
final deste guia. Fi-lo com muito amor e
carinho, sabendo que algumas destas
dicas possam ser bastante exigentes, mas
quero dizer-lhe que acredito em todo o
seu potencial!
E agora, em jeito de despedida, espero
ter ajudado e que esta nossa viagem
tenha sido importante para iniciar o seu
processo de mudança.
Veja as surpresas que reservei nas
próximas
páginas.
São
para
especialmente para SI que quer por estas
dicas já em prática.
Gostava muito que partilhasse comigo o
seu feedback e como se sentiu a usa-las.
Pode
encontrar-me
no
facebook,
instagram e através do meu e-mail.
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MUITO
OBRIGADA!
Espero que este guia lhe seja muito útil!

FAÇA ALGO
HOJE QUE O
SEU FUTURO
EU LHE
AGRADECERÁ
Nossas ações e decisões de
hoje irão moldar a maneira
como viveremos no futuro.
Ponha em prática as dicas que
acabou de aprender com estes
BÓNUS EXTRA!
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PLANEADOR DIÁRIO
S T Q Q S S D

DATA:

OBJECTIVO
DO DIA :

A FAZER:

PRIORIDADES:
URGENTE

ROTINAS
AUTO-CUIDADO :
NÃO URGENTE

ETNATROPMI
ETNATROPMI OÃN

NOTAS:

COMPROMISSOS:

NÃO ESQUECER:

ESTOU GRATA
HOJE POR:

Vive um dia de cada vez!

PLANO TREINO
SEMANAL
ATIVIDADE

HORA

SÉRIES

REPS

1 AID
2 AID
3 AID
4 AID
5 AID

LISTA DE NÃO A FAZERES
Coisas que me distraiem e me fazem perder tempo:

Coisas que ,me stressam e me fazem sentir ansiosa:

Coisas que me tiram a energia :

Coisas que me sinto obrigada a fazer :

Coisas que altualmente não tenho necessidade de ser feitas:

Coisas que eu não consigo controlar e não são minha responsabilidade:

MENU DA SEMANA: / /
PEQ ALMOÇO
S

T

Q

Q

S

S

D

ALMOÇO

JANTAR

LANCHES

LISTA DE COMPRAS
FUNDAMENTAIS

FRUTA FRESCA
LEGUMES FRESCOS
CEREAIS INTEGRAIS
CARNE MAGRA
PEIXE FRESCO
ARROZ E MASSA INTEGRAIS
OVOS
LACTICINIOS
LEGUMINOSAS
LEITE DE AMÊNDOAS OU AVEIA
FRUTOS SECOS E SEMENTES

BINGO DO
AUTOCUIDADO

Ficar mais
offline das
redes
sociais

Não me
preocupar
com o que
os outros
pensam

Deixar o
passado
pra lá

Passar mais
tempo na
natureza

Fazer
mais
exercício

Definir
metas
saudáveis

Aprende
r algo
novo
todos os
dias

Ajudar
mais

Perdoar-me
quando
falhar

Ler livros
que nutrem
minha alma

Aprender
a dizer
não

O
MEU
NOVo
DIA

Comer
mais
saudável

Ser mais
grata

Ter conversas
francas com
as pessoas

Viver
mais no
presente

Dormir
mais

Saber
quando
preciso de
ajuda

Criar um
novo
hobby

Meditar e
aprender
a acalmar
a mente

Comemora
r pequenas
conquistas

Parar
de ser
negativa

Aprende
ra
perdoar

Ser mais
generos
a comigo
mesma

Beber
mais
água

