
Criando uma rotina saudável em dias de caos 

Autocuidado CH
Priorize a pessoa mais importante do mundo: você!

Agradeça por mais um dia, e pense
positivamente em tudo e todos que você
ama. Estique seu corpo ao levantar,
alongue-se. Beba água. Alimente-se.
Pratique uma atividade física por 30
minutos. Procure se cuidar antes de se
conectar as notícias e redes sociais.

Confira sua lista de tarefas, feita na noite
anterior. Circule três prioridades e foque
nelas, após solucionadas, escolha outras

três. Reserve uma hora para se conectar ao
mundo e consumir os conteúdos que sua

mente pede. Acolha seus sentimentos.

Cheque sua energia pós-refeição. O que
seu corpo está pedindo? Procure atendê-
lo, respeitando seus limites. Cheque sua
mente. Como estão suas tarefas? O que
pode esperar, e o que não pode? O que
agora te trará satisfação ou prazer?

Como foi o seu dia? Com quem você gostaria
de compartilhar? Quem agora poderia te

ouvir, quem você quer escutar? Faça contato,
e tente não focar nos assuntos do mundo,

mas sim sobre vocês.
Numa folha, escreva suas tarefas para o

próximo dia (trabalho, educação,
relacionamentos, lazer,  cuidado, etc).

Se escute. Se permita o silêncio. Acolha
seus sentimentos. Faça algumas
respirações conscientes, prestando
atenção no ar entrando, circulando e
saindo. Ao inspirar pense nas coisas
boas que você quer dentro de si. Ao
expirar, imagine todos os sentimentos e
pensamentos negativos. Agradeça.

Autocuidado é para todos. Se perceba, se acolha, se aceite. 
O que está longe de suas mãos, deixe ir. 

A vida é uma, é sua e é prioridade.

Ao despertar

Dia

Tarde

Noite

Ao adormecer

Acompanhe e compartilhe a Cruzando Histórias - www.cruzandohistorias.org

Priorize alimentos leves.
Chás que ajudam a relaxar:
camomila, cidreira, melissa,

valeriana, alfazema e
hipericão e flor de maracujá.

 
Resgate as ligações, receitas
de família, jogos de tabuleiro,

atividades artistícas ou
manuais :)

Aplicativos para prática
de exercícios: Daily

Yoga, Nike Traning Club,
30days, Teemo.

Youtube: Minha Vida,
Guia da Boa Forma e

FitDance.
Se possível, tome sol!

Aplicativos de gestão e
produtividade: Slack, Trello,

Evernote.
No Canva.com você pode

desenhar seu próprio planner.
 

Papel e canetas também são
incríveis :)

 

Para se entreter, se informar,
aprender, relaxar:

Podcasts, TedTalks, leituras e
músicas.

Aplicativos: Spotify, Deezer,
Castbox e Youtube.

Que tal aprender algo novo
com amigos e familiares?

Vale online!

Mindfulness ou atenção
plena é uma técnida para
esvaziamento da mente e
conexão com o momento

presente. Ótimo para relaxar
através da respiração. Vale

para todo o dia!
Apps: Headspace, Calm e

Meditação Natura.


