
Pausa e Conexão
 



Olá querida Mãe, 
 
Claro que o ideal seria mesmo tirares uns dias, um dia, uma tarde, uma hora e parares 
para cuidares de ti e simplesmente satisfazeres as tuas necessidades. Um retiro, uma 
caminhada na natureza, uma meditação, uma massagem, uma dança, ... algo que te 
obrigue a conectar com o teu coração era maravilhoso. Pensa nisso... 
Como sei que o "Mito do Nunca é Suficiente", aquela voz que jamais te obriga a parar, 
pode tornar esse passo difícil deixo-te com duas práticas para fazeres mesmo se não 
tiveres tempo. Integra-as na tua rotina! 
 
Prática da Autoobservação:
Coloca um alarme no teu telemóvel e programa esta prática para determinadas horas 
ao longo do dia. Como tudo na vida, a autoobservação interna também se treina e 
quantas mais vezes fizeres, mais observadora de ti mesma vais ser, mais 
autoconsciência do que precisas vais ter, mais autocuidado te vais dar, menos 
explosões vão acontecer. Faz um STOP! É fácil decorar, basta seguir este acrónimo:
 
S – Silêncio
T – Tomo ar, respiro com atenção à respiração...
O – Observo  - me: Como me sinto? Como está o meu corpo? Que pensamentos me 
chegam?
P – Prossigo com a minha atividade
 
O que descobriste?
Sentes tristeza, raiva, dor? Sentes o teu corpo tenso ou relaxado? Sentes que tens 
muitos pensamentos? E a qualidade dos mesmos? Precisas de quê? Qual a tua 
necessidade neste momento? Estás em carência ou estás nutrida? 
O STOP é na verdade uma respiração consciente que te faz Parar e quebrar com o 
padrão de inconsciência que vives.
 
Prática da Autonutrição:
Estás cansada, esgotada, perdida, ansiosa, faz-te um SPA. Basta seguir as 
indicações:
S - Solta ... Reconhece em que zona do corpo sentes essa emoção (peito, garganta, 
estômago) e depois imagina que colocas uma toalha quente sobre ela e diz: solta, 
solta ...
P - Põe a mão no coração e diz-te a ti mesma: Paz
A - Aceita a emoção, abandona o desejo que ela desapareça e simplesmente está 
com ela sem lutar. Será que tem alguma mensagem para ti?
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