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MORNING RITUALS
A imporância dos rituais matutinos no

 bem estar diário

Morning Ritual é uma expressão inglesa que traduzida
nada mais é que ritual matutino, ou seja, um ritual a ser

desenvolvido todas as manhãs.  

Não existe uma fórmula ou um ritual pré-
estabelecido. Cada pessoa deve desenvolver
atividades que lhe traga paz e prazer. Esses
sentimentos irão reverberar pelo resto do dia,
proporcionando momentos prazerosos, únicos e
especiais.

Criar hábitos saudáveis  de bem estar
é uma prática valiosa para iniciar o
dia.

Mas o que são os Morning
Rituals?

Criar um roteiro matutino a seguir 
logo nas primeiras horas do dia auxilia 

no controle da ansiedade e depressão, os 
quais, por sua vez, ajudam no

 aumento da produtividade e criatividade.



Sugestões de Atividades para Morning
Rituals

 Como o Ritual Matutino tem o objetivo de nos
inspirar por todo o dia é muito importante
promover atividades que nos despertem e

promovam satisfação.

Uma chuveirada pela manhã é
 psicoestimulante, ou seja, tem os mesmos
benefícios que o café. Promove um grande
impulso de energia e felicidade.

7 minutos de atividades físicas são
 suficientes para liberar energia e
sensação de bem estar suficiente 

para o resto do dia.  

Um belo café da manhã, apreciado 
com calma para maximizar a
absorção dos nutrientes.



Assistir, ler, ouvir  alguma história ou pensamento
inspirador. Pode ser uma postagem de um blog,
um TEDx, um livro, um podcast, uma carta de
oráculo.  Procure notícias e pensamentos bons
para começar seu dia.

Exercite sua fé! 
Ore

Medite
Entoe mantras

Acenda incensos
Agradeça

Tenha um diário
um livro dos sonhos
um caderno de objetivos
 e metas
Desenvolva o hábito de
escrever.



PLANEJE SEU MORNING RITUAL

QUE HORAS VOU ACORDAR?

O QUE PRECISO ORGANIZAR OU
COMPRAR

QUAIS MINHAS INTENÇÕES?

Apenas Comece e depois Recomece Diariamente

QUAIS ATIVIDADES FAREI?



Uma flor sobre a mesa de cabeceira, um lençol
cheiroso, uma
xícara que te traga um sorriso na hora do café. 

Objetos de
 Inspiração

A Inspiração mora nos detalhes e na maioria das
vezes, é na simplicidade que estão permeadas
todas as maravilhas da vida.

Faça sua própria água saborizada
 e leve para o trabalho.  É

um bom hábito e influenciará mais
pessoas a adotá-lo.

Disponha de itens de decoração que
tragam harmonia ao seu ambiente, seja em

casa ou no trabalho.



Imprima sua marca no seu meio. 
 Mesmo que você use uniforme,

use um acessório, um sapato, uma
cor de batom que demonstre sua 

 autenticidade.

Escreva com sua caneta favorita.
Se usa óculos que eles reflitam sua identidade.
Faça combinações espontâneas.
Escreva bilhetinhos para você mesma.
Amplie sua diversidade musical.
Escreva letras de músicas no bloco de notas.
Tenha uma imagem que te deixa feliz na tela
de desbloqueio
do celular.
Escolha uma música agradável para o
despertador.
Use seu perfume favorito sempre!
Se tu gosta faz delineado gatinho sim!
Experimente sabores diferentes.
Observe as pessoas sorrindo.
Brinque com um animal.
Tome sorvete de casquinha.
Use pijama confortável (e limpo).



Meditação
Por uma mente limpa e focada

Lidar com nosso interior é a forma mais eficaz
para enfrentar todas as lições que a vida tende
a nos ensinar.

Meditar é a peça chave para o
autoconhecimento, acalmar a

mente, focar no que realmente importa
momento a momento.

Meditar, ao contrário do que muitos pensam,
não é não pensar
em nada ou ficar com a mente vazia. Estamos
vivos, e portanto pensamentos irão
surgir.



Meditar irá nos ajudar a manter 
o foco, a se concentrar noque

realmente importa, acalmando
 a agitação mental, nos tornando
 mais presentese conscientes pelo 
que estamos  sentindo e vivendo

Você  pode começar a
meditar por um curto período de tempo. Dois
ou três minutos já são um início.

Não precisa se sentar em lótus e adotar uma
posição serena e transcendental de início.
 Comece do seu jeito, pode ser sentado em uma
cadeira com meditação guiada. O importante é
não desistir. É seguir e cada dia aperfeiçoar
um pouco mais.

Os benefícios da meditação estarão
reverberando dentro de ti
por todo o tempo,, não só naquele momento em
que você está meditando.

Durante a meditação contemple, desapegue-se
do controle, não julgue seus pensamentos,
 apenas tente voltar para sua respiração e seu
interior com a tranqüilidade de quem apenas
observa.



INDICAÇÕES DE
MEDITAÇÕES

@CAMILA.LOVEWORKER
INSTAGRAM

@ESCOLHASUAVIDA 
 INSTAGRAM

APP INSGHT TIMER

APP LUZ

LUZ DA SERRA - YOUTUBE



Atenção Plena 

Atenção Plena é o estado mental designado
para a autorregulação

da atenção em atividades simples e
corriqueiras do dia a dia.

É estar plenamente consciente e presente no
momento seja lá o
que estivermos fazendo e não se envolvendo
com nada mais que está em nosso
entorno.

Mindfulness é mais do que apenas uma prática.
Isso traz consciência e atenção em tudo o

 que fazemos – e reduz o estresse 
desnecessário.

Se estamos ouvindo alguém nos dedicamos
inteiramente a ouvi-lo. 

Se estamos nos alimentando nos dedicamos
inteiramente a todas

as sensações que essa atividade desencadeia
em nós.



A atenção plena começa e termina no corpo.
Isso envolve tomar o tempo para prestar
atenção para onde estamos e o que está

acontecendo, e isso começa com o
conhecimento do nosso corpo. Esse mesmo ato
pode ser tranquilizador, já que o nosso corpo
tem ritmos internos que o ajudam a relaxar se

a gente tiver uma chance.

Sugerimos o TEDx da Monja Cohen
falando sobre Consciência Plena

https://youtu.be/DfBHb9OWI9Y



Autoestima e
Amor Próprio

Uma vez que você se conhece e se reconhece
não há como não
mexer na sua autoestima. Tanto a Autoestima
quanto o Amor Próprio brotam de
dentro para fora.

Uma pessoa que está certa sobre suas crenças,
seus valores e

seus posicionamentos assume toda sua
autenticidade resultando num ser que sabe
o que está fazendo e portanto, não precisa

contentar as expectativas alheias
para se firmar.



Torne-se atento e consciente das
próprias emoções,

sentimentos, sensações, necessidades corporais
e psíquicas;

Relacione-se respeitosa e amorosamente
consigo mesmo; 

Cuide de si;

Se respeite;

Elimine a culpa;

Não se compare; 

Entenda o que funciona para você;

Comemore suas vitórias;

Viva o presente!

O primeiro passo para ter uma
autoestima saudável é o

autoconhecimento. Sem ele,
tudo não passa de uma ilusão.



Medite1.

2. Ouça sua música favorita

3. Tome um  banho à luz de velas

4. Abra-se para novas experiências

5. Pratique uma atividade física

6. Acolha-se

7. Leia frases inspiradoras

8. Veja imagens que te inspirem

9. Sorria

10. Compreenda quais são suas

preferências.

Traga o Amor
Próprio em 3

Dias
SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA

DESPERTAR O AMOR PRÓPRIO


