
Cuidares de ti não é
um luxo, é um dever.

21 DIAS DE
SELFCARE



QUEM
SOU EU?

sermos felizes nas relações que temos;
sentirmo-nos realizadas no trabalho que
desenvolvemos;
termos hobbies que nos estimulam a
criatividade e nos fazem esquecer as horas;
desenvolvermos uma prática espiritual que nos
ligue a algo superior;
e, principalmente, gostarmos de nós,
aceitarmo-nos, respeitarmo-nos, mimarmo-nos,
sabermos cuidar de nós e valorizarmos estar
na nossa própria companhia.

Olá, 
eu sou a Mafalda e fico muito feliz por nos termos
cruzado!

Ao longo dos últimos anos percebi que para
sermos saudáveis e felizes temos de estar
equilibradas. E o sermos saudáveis não passa só
por nos alimentarmos bem. Passa também por:



O QUE É SELFCARE?
 

Auto-cuidado significa que a pessoa toma
medidas todos os dias para promover a sua

saúde e bem estar e que conhece o seu estado
físico percebendo quando algum "mal estar" se

começa a desenvolver.
 

Isto significa que a pessoa está ciente de
quando está em equilíbrio, quando está em

desequilíbrio e que toma medidas todos os dias
para tratar de si e manter o equilíbrio entre a

sua mente e corpo.



QUANDO NÃO SE PRATICA O
SELFCARE REGULARMENTE ...

- Riscos físicos: desde problemas de
estômago a dificuldades em dormir, até
doenças como o cancro ou diabetes.

- Riscos emocionais: raiva, apatia, tristeza
e outros.

- Riscos psicológicos: esgotamentos,
depressão, ansiedade.

... pode-se acabar num estado de doença que se
manifesta de várias maneiras:



A maioria das doenças
provem do:

 
stress

inflamação
falta de harmonia entre o corpo e a mente.

 



PARA PREVENIR
E SUPERAR
ESSAS DOENÇAS
É ESSENCIAL
QUE A PESSOA
APRENDA A:

- estar em sintonia com o corpo

- seguir em frente com essa consciência e
conhecimento, fazendo pequenas mudanças com
base no feedback que o seu corpo lhe dá.

- receber as suas mensagens



Isso cria um respeito mútuo e uma
compreensão na forma como nos
relacionamos com o nosso corpo:
ao ouvirmos as necessidades do
nosso corpo descobrimos que ele
nos dá o equilíbrio necessário para
sermos saudáveis e felizes.



Cuidarmos de nós permite-nos viver uma
vida mais intensa, feliz e com sentido. 

E estando mais presentes para nós
acabamos por estar mais disponíveis para os

outros. Estando bem connosco, mais e
melhor estaremos para contribuir para o
mundo à nossa volta. Só podemos cuidar
dos outros quando primeiro cuidamos de

nós.



Este desafio nasce
para te inspirar a
cuidares melhor de
ti, a nutrires-te a
todos os níveis:
físico, mental e
espiritual.

É um desafio com
ideias simples e
acessíveis para que
facilmente as
consigas incorporar
no teu dia a dia. 

DESAFIO
DE 21
DIAS



PORQUÊ 21
DIAS?

Há estudos que comprovam que no mínimo
precisamos de 21 dias para criar um novo hábito, 
por isso o 21 tornou-se um número muito associado a
mudanças positivas.

Por outro lado, ao fim dos 21 dias, se formos
consistentes, já conseguimos sentir os benefícios
positivos desse novo hábito.

Em termos de numerologia, o 21 também é bastante
significativo. É constituído pela vibração dos nºs 1 e 2,
o nº 1 que tem a ver com novos começos e o nº 2
com encorajamento, cooperação, busca de equilíbrio.



Para mais informações ou dúvidas:
E-mail: hello@mafaldacamaratedecampos.com
T.: 938049100

Se te fizer sentido, identifica-me e partilha a tua experiência no instagram para que
possa ver como te estás a sair:
@mafaldacamaratedecampos
#mafaldacamaratedecampos
#21diasdeselfcare


