
4 COISAS QUE
TODA MULHER

moderna
PRECISA 

SABER
E o Comportamento Alimentar pode ajudar



INTRODUÇÃO
Este E-BOOK surgiu da junção do trabalho de quatro amigas com 
formação em nutrição, psicologia e COMPORTAMENTO ALIMENTAR.
Quatro histórias de vida diferentes, que trazem algo em comum, a 
vontade de fazer algo novo, pensar fora da caixinha, sair do 
automático e questionar o modelo padrão de dieta e beleza atual! 
E, nessa data especial, queremos dividir  com você, que é mulher 
assim com o nós, e também pensa (ou não)que pode ter algo mais.
Separamos 4 COISAS QUE TODA MULHER moderna PRECISA 
SABER.
1. Autoestima é tudo!
2. Planejando dá!
3. O que é o Comer Intuitivo?
4. Cozinhar pode ser uma forma de Autoagrado!



Autoestima

Por Thaís Lima Baptista



Autoestima
Ei mulher, vamos falar sobre isso?

Entendendo a relação entre comportamento alimentar e autoestima:

• Um dos pilares do comer intuitivo e consciente consiste em aceitar o corpo, 
aceitar sua genética.

• O corpo magro é visto como um adereço indispensável para que se possa ser
considerado bem-sucedido, realizado, belo e feliz, com associação direta da
adequação aos padrões de beleza ao sucesso, ou seja, tenha o corpo perfeito e
terá sempre a autoestima elevada. MITO! Porém, isso é vendido o tempo todo!

• Sabia que fazer as pessoas, principalmente as mulheres se sentirem
inadequadas, gordas e insuficientes é uma forma de indústria da beleza
vender mais?



Além da indústria da beleza (que quer vender, já
pensou no impacto que as mídias sociais causam
na sua autoestima? E a comparação tóxica? E o
diálogo mental autodepreciativo? E a busca por
padrões inatingíveis?

Como você reage a si mesmo e à sua vida? Que
tipo de coisas você normalmente julga e critica
em si mesmo? Aparência, carreira,
relacionamentos, seus pais etc. Que tipo de
linguagem você usa consigo quando nota
alguma falha pessoal ou defeito? Você se
insulta ou adota um tom mais gentil e
compreensivo? Quando você é muito autocrítico,
como você se sente? Quais são as consequências
de ser tão rígido consigo mesmo? Você fica mais
motivado ou será que tende a ficar mais
desanimado e deprimido?Como você acha que se
sentiria caso pudesse, de fato, se aceitar
exatamente como é? Essa possibilidade o
assusta, lhe traz esperança ou ambos?

AutoestimaSe AUTOESTIMA é 
a apreciação que 
cada um faz de si 

mesmo, sua 
capacidade de 

gostar de si, uma 
pessoa pode e deve 

ser feliz vestindo 
qualquer corpo, 
afinal isso é algo 

que vem de dentro!

A INSATISFAÇÃO CORPORAL é um
grande fator para baixa autoestima, e
impacta diretamente em como me
alimento, como me trato, e o que
anseio comprar.

PENSE: já se pegou 
comprando uma dieta nova, 

um livro ou uma receita 
mágica para emagrecer? Se 

não existisse um padrão 
corporal, você mudaria 

mesmo seu corpo? 
Sacrificaria ele com dietas, 

exercícios físicos 
extenuantes, medicamentos 

para emagrecer..e por aí vai?!



Autoestima

A maioria dos nossos pensamentos AUTOCRÍTICOS assume a forma de
um diálogo interno, comentários constantes avaliando o que estamos
experimentando. Por não haver censura social quando o nosso
diálogo interno é áspero ou insensível, muitas vezes falamos a nós
mesmos de uma forma especialmente brutal. “Você é tão gorda e
nojenta!”. “Você é fracassada e nunca emagrecerá.” “Se eu tivesse o
corpo ideal, me sentia feliz para sempre, mas assim é impossível”...e
por aí vai!



Autoestima
COMO FAZER AS PAZES COM O CORPO E ELEVAR A AUTOESTIMA?

• Busque corpos como o seu, mulheres reais, com 
corpos reais (não editados por fotoshop) - Dê 
“unfollow” nos perfis que te causam 
insatisfação!

• Cuide do seu corpo por que você o ama, não por 
que você o odeia. Você cuida bem do que odeia?

• Existe um conversa que rola por aí, que distorce 
as coisas, que diz que aceitação é desleixo, que 
quando uma pessoa se aceita ela não se cuida -
aceitar-se é se cuidar com amor e gentileza.

• Não se compare, a comparação é tóxica!

• Livre-se de tudo que prometa metamorfose 
corporal a curto prazo.

• Não bombardeie seu corpo com palavras e
pensamentos negativos, tratando ele como
inimigo. Substitua essas palavras por palavras
de amor e gentileza. A ocitocina é um
hormônio que liberamos quando
experimentamos sentimentos calorosos e
carinhosos em relação a nós mesmos, nosso
corpo o libera e nossa mente se altera; em vez
de nos sentirmos preocupados e ansiosos,
sentimo-nos calmos, contentes, confiantes e
seguros.

• Esqueça de vez a tal frase “FOCO, FORÇA E FÉ”,
você não precisa de SACRIFÍCIOS para se amar
e se cuidar do jeito que é!



Autoestima
Agora vai uma técnica que pode ajudar:

• Faça um avaliação do corpo, lembrando que todo mundo tem aspectos do
corpo que está descontente. Então responda, esses detalhes em seu corpo
impedem de estar bem e saudável?

• Esqueça o que as pessoas pensam, há algo em você que gostaria de mudar
porque se preocupa consigo mesmo? Você iria se sentir melhor se
alimentando de forma mais equilibrada, fazendo mais atividade física,
pintando as mechas brancas do cabelo? Se sim, vá em frente! Enquanto
traça as mudanças, certifique-se de motivar-se com bondade em vez de
autocrítica. LEMBRE-SE DE QUE O MAIS IMPORTANTE É SEU DESEJO
DE SER SAUDÁVEL E FELIZ



Planejamento da Mulher Moderna
Por  Raquel Roseno



Planejamento da Mulher Moderna

Primeiramente, por que falar de planejamento em pleno dia das mulheres? 

• É simples, por que acreditamos que a
mulher moderna já tem dicas e
imposições de beleza mais que
suficientes, nada contra a beleza, mas é
que no dia a dia até para ter tempo para
os cuidados pessoais precisamos nos
planejar, viu como isso está inserido no
seu dia-a-dia, seja lá qual for a sua
rotina?!

• Quando analisamos, mesmo de forma
superficial, desde que ocorreu a saída da
mulher para o mercado de trabalho
houve um marco na história, separando
eras pré e pós este evento, tudo mudou,
e vem mudando cada vez mais, cada vez
mais cobranças, mais exigências, novos
cargos de trabalho, novas posturas, e
falando do corpo feminino, ele tornou-se
algo ajustável à nova rotina, cada vez
mais magro e exposto. As mulheres
precisam ser práticas e não podem
perder tempo com futilidades desde
quê, estejam lindas, impecáveis e na
moda, contraditório né?



Planejamento da Mulher Moderna
• O grande X da questão é que, ao sair para trabalhar, a mulher acumulou/somou

tarefas, precisa continuar com as mesmas obrigações de antes (casa, filhos,
marido)... tudo parece ser responsabilidade da mulher, porém também precisa
estudar, produzir, empreender, atualizar-se.

• Uma pequena parcela da população feminina, ganha o suficiente para contratar
serviços que podem lhe auxiliar no dia a dia, como diaristas e babás.

• Uma parcela menor ainda, têm companheiros que reconhecem atividade
doméstica como tarefas unissex e as dividem sem maiores problemas, a maioria
está apenas “ajudando em casa”, “ajudando com os filhos”.

• Bom, mesmo para as mulheres que não têm filhos, ou são solteiras ou
homossexuais, a queixa de sobrecarga mental e de tarefas é recorrente, mesmo
nessas realidades há uma cobrança maior sobre a mulher, seja no trabalho como
citado acima, na família ou por parte dos namorados/as. As mães solos e
mulheres divorciadas sentem bem este peso também.



Planejamento da Mulher Moderna

ESTÃO CONVENCIDAS QUE PLANEJAR O DIA A DIA É FUNDAMENTAL?
PORQUE PLANEJAR?

1. Maior organização- Diminui a chance de perder
compromissos e deixar de fazer coisas que deseja.

2. Estabelecimento de rotina (a rotina faz bem para o
seu organismo, seu cérebro capta a informação e
passa a trabalhar de acordo com a rotina).

3. Otimização do tempo – você perceberá onde gasta
mais tempo.

4. Diminui a ansiedade- quando você planeja o seu dia,
semana, ou até seu mês, diminui a ansiedade por
compromissos futuros, tira o que está
sobrecarregando a mente e passa para o papel.



COMO PLANEJAR?

1. Faça uma levantamento de tudo que você faz no dia a dia: horas de trabalho, estudos,
organização da casa, cozinhar, cuidar de Pet’s, auxiliar os filhos com atividades escolares,
atividade física, tuuudo que faça parte do seu dia.

2. Crie uma agenda, pode ser uma agenda tradicional ou virtual, eu gosto bastante dos
modelos tipo Excel ou Planner, que você consegue ter uma visão mais ampla, semanal e
mensal, assim evita de pensar somente no dia de hoje.

3. Passe todos os seus compromissos para esta agenda, não apenas os compromissos pontuais,
como ir ao dentista, leve em consideração o tempo gasto em cada tarefa e também se há
gasto de tempo com deslocamento ( idas e vindas podem afetar a sua programação).

4. Feito isto, verifique se você foi realista com a sua rotina, não adianta encher a agenda com
mil compromissos que você não cumprirá.

5. Identifique atividades que podem ser aliadas a outras, por exemplo no dia de
supermercado, separar um tempo para higienização dos alimentos e pré-preparo dos
alimentos, isso é otimizar o tempo. CONTINUA

Planejamento da Mulher Moderna



COMO PLANEJAR?

6. Outra forma de fazer isto é observando o local dos compromissos e marcando-os para o
mesmo dia e em sequência, por exemplo marcar uma consulta e fazer os exames no mesmo
dia, em um laboratório que seja perto.

7. Uma dica legal também, é fazer atividade física próxima ao trabalho ou a próxima a sua
casa, assim você evita se deslocar apenas para ir à academia, evitando que você deixe de
fazê-la, o mesmo vale para serviços de beleza.

8. Observe se há lacunas na sua agenda, se pretende descansar neste momento, escreva! Pois
não faltarão afazeres que já estão programados para outro horário querendo sugar seus
minutinhos de descanso.

Planejamento da Mulher Moderna



O QUE PODE TE ATRAPALHAR?

• Fazer um planejamento irreal e com metas altas- EX.: marcar consultas,
supermercado, assistir um filme, tudo num dia comum de trabalho. Seja
realista e dê um passo de cada vez, mesmo que haja tempo na agenda,
lembre-se que seu corpo não é máquina!

• Acreditar que rotina é chata e sinal de monotonia. Lembre-se que quem faz
a sua rotina é você, sendo assim, pode incluir momentos de lazer e tempo
livre na rotina.

• Imediatismo. Afinal você se dedicou a fazer um planejamento para que cada
coisa tenha o seu tempo, então tenha paciência.

• Acreditar que rotina tira a espontaneidade. Tudo bem ser espontânea, mas
avalie se está conseguindo realizar tudo que pretende, seus sonhos, suas
metas, se está não está estagnada vendo a vida passar, ou se trabalha muito
e não aproveita a vida.

Planejamento da Mulher Moderna



Planejamento da Mulher Moderna
O melhor planejamento do
mundo é inútil se não for
colocado em prática, então
comprometa-se com o que
você planejou, lembrando
que você já fez metas e
compromissos reais, já
aliou todas as tarefas que
podia, então mãos à obra!

Sempre ao final do dia, da
semana e do mês faça uma
avaliação do seu planejamento,
veja quais atividades você
conseguiu cumprir, quais
precisam de mais tempo, quais
ficam , quais saem, quais
entram. Tente identificar os
motivos que te levaram a não
cumprir a programação, e
busque soluções para eles, de
forma leve, talvez realmente
não seja o melhor momento
para aquilo.

Tão importante quanto planejar é
executar!

E SEMPRE QUE PRECISAR,
REFAÇA O SEU
PLANEJAMENTO, A VIDA É
DINÂMICA E MUDA
CONSTANTEMENTE!



Planejamento da Mulher Moderna
Você já deve ter percebido
que até aqui, que o
planejamento pode ser
aplicado (e deve) à todas
as áreas da vida né? E
porque não à sua
alimentação e sua saúde?

Usando todas essas dicas, planeje as
suas refeições, os horários, os
alimentos, os ingredientes pra fazer
uma receita, o local...
Quer um exemplo?
Domingo quero comer peixe assado,
então preciso de um tempo durante
a semana para comprar os
ingredientes, ver uma receita,
separar um tempo para cozinhar no
domingo...
Exemplo 2: decidi que vou levar
marmita para o trabalho, então
preciso, separar algumas horas para
a produção da refeição da semana,
dividir em potes e armazenar, assim,
lá na quarta feira não me faltará a
comidinha!

PLANEJAMENTO  x ALIMENTAÇÃO

VIU COMO É FÁCIL, É SÓ
COMEÇAR QUE DEPOIS FLUI
MELHOR!!
BOA SORTE E BOM
PLANEJAMENTO!



Cozinhar: utilize como autoagrado

por Fernanda Godinho



Cozinhar: utilize como autoagrado
Oláá mulher linda, te convido a conversar sobre o ato de cozinhar!!

E, como sou bem curiosa, já começo te perguntando: como tem sido isso para você? 

Resumidamente, podemos encontrar quatro pontos no ato de cozinhar:
1. Não gosta de cozinhar;
2. Não ter tempo para grandes elaborações;
3. Ter essa prática bem presente, porém você vai para a cozinha para realizar prazeres de filhos, 

maridos, companheiros, companheiras, familiares...; 
4. Gostar de cozinhar e estar tudo bem para você!

E ai? pensou em qual possibilidade você pode estar agora?? Pensou no(s) motivo(s) de estar nela??

Bom, para os dois primeiros pontos digo, de antemão, que cozinhar não precisa de ser complicado, 
você pode redescobrir-se cozinhando. Vamos pensar mais pouco?

• O que você gosta de comer? Tem alguma receita lá de trás, de família que te 
agrada? E receitinhas rápidas existem, podem e devem fazer parte do nosso 
dia-a-dia.



Cozinhar: utilize como autoagrado
• Para o terceiro ponto, acompanho tantas mulheres que não pensam mais no que as 

agradam para cozinhar. Isso não é por querer, é involuntário!! 

Elas cozinham e fazem as preparações que filhos preferem, que o marido/companheiro(a) 
gosta e sempre pede, ou por conta de uma visita... Eu não estou dizendo para isso acabar, 
mas cadê você?? Cadê o que você gosta?? Cadê a atenção para ti também?? 

Aposto que não será somente você que irá gostar de alguma preparação que lhe agrada! Por 
isso, eu proponho agora a você se SOMAR na cozinha, explorar suas vontades, perceber 
seus pensamentos e necessidades de pouquinho a pouquinho, e depois mais e mais... Dar 
atenção a você, se perceber naquele meio em que se encontra!

Você é real e protagonista, pode e deve usar mais disto!

• Quanto ao último ponto, digo para ti: voe cozinhado!!!



Cozinhar: utilize como autoagrado

Agora, vamos pensar comigo:

• Quais sabores de agradam? 

• E um prato arrumadinho?

• São cores?

• Pratos que te agradam 

para fazer uma mesa bonita?



Cozinhar: utilize como autoagrado
Refeições e receitas que lembram pessoas

e/ou momentos importantes para você??

• Digo e pergunto isso tudo, pois a comida vai além e você
pode transformá-la!

• E, mais uma vez: você é protagonista!!

• Traga o seu conforto, suas memórias, prazer, segurança,
mas, acima de tudo, busque ir sendo a sua melhor
companhia. A comida também possibilita isso!

• Eu sei que não pode ser fácil começar, mas está aí um
desafio legal, não?Desafios podem ser positivos!



Cozinhar: utilize como autoagrado
Proponho agora um exercício, vamos
juntas? Não precisa escrever, podemos
apenas pensar, estar em atenção plena
neste momento:

1. Busque sentar confortável para 
realizar suas refeições;

2. Busque respirar antes de começar;

3. Repare as cores que mais 
sobressaem;

4. Repare se as cores te agradam. Se 
não, por que não a agradou? Por fim, que tal naquele dia maravilhoso que você 

tirou para VOCÊ, cozinhar e degustar com atenção 
algumas delícias?? Deixo a seguir algumas das 
minhas receitinhas preferidas, espero que goste!!

5. Repare nos cheiros que mais chegam 
as suas narinas;

6. Repare se te agradam. Se não, por 
que não a agradou?

7. Busque iniciar a refeição com mais 
calma ao mastigar, aproveite, pois, 
esse momento é seu!;

8. Quais são as sensações que vem em 
sua cabeça durante a refeição?;

9. Ao final, respire também, como foi 
essa experiência para você.



Cozinhar:  utilize como autoagrado

• Bolo de banana com aveia 
Ingredientes

• 4 ovos + ½ xícara de chá de óleo + 6 bananas maduras + 2

xícaras de farinha de aveia OU aveia em flocos+ 1 colher de

sopa de fermento em pó + ½ xícara de chá de uvas passas +

canela em pó à gosto.

• Modo de preparo

• No liquidificador bata os ovos, o óleo e as bananas. Numa tigela

despeje esse creme, acrescente a aveia, as passas, a canela e o

fermento, misturando bem. Coloque a massa numa forma

untada e enfarinhada (pode untar com aveia, trigo ou farinha de

arroz). Leve para assar em forno pré aquecido à 180°C por

aproximadamente 40 minutos ou até que esteja dourado. Se

desejar, salpique canela por cima assim que retirar do forno.

• Geléia de morango com chia

• Ingredientes

• 10 morangos picados + 4 colheres de sopa de chia hidratada +

1 maça vermelha média + 1 colher de chá de essência de

baunilha.

• Modo de preparo

• Misture todos os ingredientes e os coloque para cozinhar em

fogo baixo

• Após pegar consistência mais firme, acrescente a essência de

baunilha



Cozinhar:  utilize como autoagrado

• Cookie de banana com aveia

• Ingredientes

• ½ xícara de farinha de aveia + 2 bananas maduras + 2

colheres de sopa de coco ralado + 2 colheres de sopa

de cacau em pó

• Modo de preparo

• Amasse as bananas e as misture aos demais

ingredientes. Leve ao forno por 15 minutos, os virando

após e os deixando no forno por mais 15 minutos. Pode

acrescentar uva passas e castanhas, conforme sua

preferência.

• Pão de queijo

• Ingredientes

• 1 ovo + 2 colheres de sopa de tapioca + 2 colheres de sopa OU

requeijão light

• Modo de preparo

• Em uma tigela misture todos os ingredientes e os jogue em

forminhas untadas com óleo. Você também pode ralar queijo

por cima da massa.

• Leve as forminhas ao forno por 20 minutos.



Cozinhar:  utilize como autoagrado

• Torta de frango integral

• Ingredientes

• Ingredientes para a massa:

• 1 xícara de chá e meia de trigo integral OU metade
dessa medida de trigo comum e metade de aveia
(para essa massa recomendo aveia em flocos) + 2
ovos + 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
(recomendo o óleo de girassol devido a melhor
proporção entre as gorduras do óleo, boa
concentração de gordura mono) + 1 copo
americano e meio de leite desnatado + 1 pitada de
sal + orégano a gosto + 1 colher de sopa de
fermento.

• Ingredientes para o recheio:

• 2 peitos de frango + 2 tomates de a pele + 1 cebola
+ temperos verdes (salsinha, cebolinha, alecrim...)
+ 1 lata de milho + 1 lata de ervilha.

• Modo de preparo

• Para a massa bata bem todos os ingredientes do 
liquidificador e reserve. 

• Refogue o frango na panela de pressão e o deixe 
cozinhar. Após o desfie e faça o molho.

• Unte uma forma pequena com o trigo integral ou 
aveia. Feito isso, jogue metade da massa e depois o 
recheio. Cubra com o restante da massa. Caso optar 
por uma forma maior, será necessário mais massa e 
recheio.

• Deixo assar em forno pré-aquecido à 180° até que a 
massa fique douradinha (média de 20 minutos). 

• Obs.: Essa torta de sardinha também fica uma delícia 
e também acrescenta bom valor nutricional à receita



Cozinhar:  utilize como autoagrado

• Pão de Farinha de Aveia

• Ingredientes

• 1 ovo; Ervas e temperos verdes à gosto

• 1 colher de sopa bem cheia de farinha de aveia; 1 colher
de sopa de sementes de linhaça;

• 1 pitada de sal (opcional); 1 pitada de cúrcuma em pó; 1
colher de chá de sementes de chia e

• Modo de preparo

• Em uma tigela, misture com um garfo o ovo com a farinha
e as sementes até ficar bem homogêneo. Após, acrescente
os temperos e misture novamente. Despeje a massa em
um frigideira pequena antiaderente (ou com pouco óleo
ou banha de porco). Leve ao fogo baixo e tampe. Deixe
cozinhando por alguns minutos, até firmar. Vire do outro
lado para que fique dourado. Sirva em seguida.

• Coxinha de batata doce

• Ingredientes

• Para o recheio: 1 colher de sopa de azeite de oliva + ½ kg de
frango desfiado + 1 cebola + 1 tomate ou molho de tomate
light + 2 alhos + 1 colher de sopa de ricota + 1 pitada de sal.

• Para a massa: 1 batata doce grande + 1 colher de sopa de
chia + farinha de trigo integral OU 1 farinha de linhaça para
empanar + 1 pitada de sal.

• Modo de preparo: Coloque a batata por cozinhar. Doure a
cebola no azeite e depois acrescente o alho. Em seguida,
jogue o frango desfiado, o tomate (sem pele e sem semente) e
a ricota. Assim que a batata estiver cozida, amasse-a com um
garfo e acrescente a chia e o sal. Pegue uma porção de massa,
abra-a na palma da mão e coloque o recheio de frango.
Modele no formato de coxinha e empane com alguma das
farinhas.

• Leve ao forno a 180 0C por aproximadamente 40 minutos ou
na Air Fryer por 15 minutos.



O que é COMER INTUITIVO?
Por Nathália Albuquerque



O que é COMER INTUITIVO?
• É saber distinguir entre fome física e necessidade emocional, saber sobre fome, 

saciedade e saciação, e assim respeitar seu corpo de forma gentil, para que você siga sua 
relação com a comida de forma equilibrada e não restritiva e sofrida.

• Pense:
• O que estimula a ingestão de alimentos? 
• O que é a fome? Como o organismo entende que é necessário comer? 
• O que é saciedade? Como o organismo interrompe a ingestão de alimentos? 

•

FOME: Ato fisiológico do corpo, resposta a necessidade de energia
SACIEDADE: Intervalo entre acabar de comer e voltar a ter fome
SACIAÇÃO: Refere-se ao tempo entre comer e se sentir satisfeito.
VONTADE: Desejo de comer algum alimento, relacionado ao social, 
emocional ou na forma inconsciente do ‘’comer automático’’.



O que é COMER INTUITIVO?
• Resumo: quando a comida chega ao intestino, há um processo de liberação de hormônios 

que transmitem ao cérebro informações de que não precisamos comer mais. Este 
processo demora algum tempo. São necessários 20 a 40 minutos para que o cérebro 
receba a mensagem. Assim, se você comer muito rápido, precisa comer mais para ficar 
satisfeito e irá sentir-se cheio depois.

• E agora eu lhe pergunto: 
• A partir de que nota de fome você acha que deveria começar a comer? 
• A partir de que nota de saciedade você acha que deveria parar de comer?

•



O que é COMER INTUITIVO?

A conexão entre comida, emoções e comportamento é, em geral, muito forte e complexa!

E você, sabe identificar os sinais de fome, e dizer quando é fome fisiológica ou emocional?



O que é COMER INTUITIVO?
ESTOU COM 

FOME?

FOME FÍSICA

SIM

COMA

SAUDÁVEL NÃO SAUDÁVEL

NÃO

FOME 
EMOCIONAL

SIM

CONFORTO

Relaxe, respire, 
se desligue do 
mundo por um 

momento, cuide 
do seu corpo.

DISTRAÇÃO

Busque outras 
atividades como 
fazer exercícios, 

ler, dormir.



O que é COMER INTUITIVO?

OS 5 PRINCÍPIOS DO COMER 
INTUITIVO

1. Imagine que seu corpo é como um templo
sagrado. Liste tudo que você pode realizar
com ele.

2. Seja consciente do que seu corpo realiza
diariamente. Ele é como um instrumento
para ser usado e não um objeto para ser
admirado. Faça uma lista dos possíveis
momentos de prazer que possam levar você a
apreciar a vida.

3. Permita que o brilho da sua individualidade e
suas belezas diferentes sejam maiores que
qualquer padrão ditado pela sociedade.

Busque respeitar seu corpo e suas 
emoções. Valorize o alimento e 
tudo que está relacionado a ele. 
Textura, sabor, lembrança, cheiro e 
coma sem culpa.

4. Sua beleza não é apenas um ponto
individual que lhe incomoda ex: coxas,
barriga etc. Sua beleza reflete o todo,
por isso curta o TODO.

5. Colecione pensamentos positivos e
esteja perto de pessoas agradáveis,
crie cartões de auto-amor e leia
sempre que sentir necessidade.



Obrigada!!!

QUEREMOS AGRADECER  IMENSAMENTE POR VOCÊ TER LIDO 
ATÉ AQUI, ISSO JÁ DEMONSTRA QUE HÁ EM VOCÊ O DESEJO DE 

MUDAR!

DIVIDIMOS COM VOCÊ, UM POUQUINHO DA NOSSA VIVÊNCIA E 
TEMAS QUE PODEM TE AUXILIAR NO SEU DIA A DIA, SE 

PRATICAR.

COMPARTILHE COM OUTRAS MULHERES!



IDEALIZADORAS

Raquel Roseno

Nutricionista- CRN4 -19100139
Aperfeiçoada e Nutrição Funcional
Pós-graduanda em 
Comportamento Alimentar .

Mãe, esposa, irmã e amiga.

Fernanda Godinho de 
Alcântara

Nutricionista – CRN 4 -
18100357
Pós-graduada em 
Comportamento Alimentar 
e em Nutrição Esportiva e 
Funcional

Filha, amiga, irmã.

Nathalia Albuquerque

Nutricionista – CNR 4 
Pós-graduada em 

Comportamento Alimentar

Filha, amiga, irmã, professora. 

Thais Lima

Psicóloga - CRP - 16/3108
Coach - Pratitioner em PNL

Pós graduada em Comportamento 
Alimentar

Pós graduanda em Mindfulness
Funcional

Estudante, professora, amiga e irmã.


