
 
 Esta técnica simples é um excelente calmante natural, que
sente o momento presente 
mental e espiritual, de forma tão rápida e eficaz.
proporcionar um relaxamento devido.
 
Demora apenas 3 minutos a realizar!

Senta-te confortavelmente e coloca as costas direitas. Depois, repousa as suas mãos sobre as 
pernas, e se preferires, coloca as palmas das
agradecimento e de abertura à conexão com a fonte de luz que há em ti, una em Deus)
seguida, fecha os teus olhos e 
pensamento que possa invadir tua mente e auto
agora. Foca-te apenas, neste ato único d
abdómen fará ao encher e a
inspirares e expirares corretamente com teu abdómen/ventre.

Tem atenção ao seguinte:  

- ao respirares profundamente lembra
(conta mentalmente até 10 –
boca. Se quiseres visualiza mentalmente na inspiração a entrada de
em seguida liberta, através do ar expirado, toda a ansiedade, preocupações ou emoções n
que podes sentir em ti (se quiseres 

- acompanha este movimento
tua cabeça para o céu, e ao expirares vai
tórax.  Esse movimento complementar 
bem-estar. 

- faz este procedimento de respiração, de inspiração e expiração, 

- recomenda-se este breve exercício logo 
stressada. 

E quando terminado o exercício
enfrentar o teu dia!  

 

 

 

Esta técnica simples é um excelente calmante natural, que te conecta contigo mesma, 
o momento presente – no aqui e agora - e restabelece o equilíbrio emocional

espiritual, de forma tão rápida e eficaz. Far-te-á libertar 
relaxamento devido. 

Demora apenas 3 minutos a realizar!  

te confortavelmente e coloca as costas direitas. Depois, repousa as suas mãos sobre as 
se preferires, coloca as palmas das tuas mãos voltadas para cima

agradecimento e de abertura à conexão com a fonte de luz que há em ti, una em Deus)
seguida, fecha os teus olhos e torne-te presente nesse momento, cancelando todo 
pensamento que possa invadir tua mente e auto-sabotar estes minutos contigo mesma, vivendo o 

te apenas, neste ato único de respiração profunda e nos movimentos que o 
encher e ao esvaziar o ar como um balão, ou seja, simul

ares corretamente com teu abdómen/ventre. 

ao respirares profundamente lembra-te de inspirares pelo nariz, depois 
– se te ajudar a suspender melhor), e depois expira todo o ar pela 

Se quiseres visualiza mentalmente na inspiração a entrada de um ar puro de cor dourada e 
eguida liberta, através do ar expirado, toda a ansiedade, preocupações ou emoções n

se quiseres coloca-lhe também uma cor). 

este movimento de respiração  com a cabeça: ao inspirares levanta 
e ao expirares vais baixando-a até  que o teu  queixo 

Esse movimento complementar fará o teu organismo segregar hormonas de relaxamento e 

faz este procedimento de respiração, de inspiração e expiração, 3 vezes seguidas

e breve exercício logo pela manhã ou em momentos do dia 

o exercício, abre calmamente os teus olhos … Et voilá! 

te conecta contigo mesma, 
e restabelece o equilíbrio emocional, físico, 

 toda a ansiedade e 

te confortavelmente e coloca as costas direitas. Depois, repousa as suas mãos sobre as 
mãos voltadas para cima (em atitude de 

agradecimento e de abertura à conexão com a fonte de luz que há em ti, una em Deus). Em 
presente nesse momento, cancelando todo e qualquer 

botar estes minutos contigo mesma, vivendo o 
respiração profunda e nos movimentos que o teu 

ou seja, simultaneamente ao 

depois suspende um pouco 
epois expira todo o ar pela 

ar puro de cor dourada e 
eguida liberta, através do ar expirado, toda a ansiedade, preocupações ou emoções negativas 

ares levanta lentamente a 
queixo fique perto do teu 

o teu organismo segregar hormonas de relaxamento e 

3 vezes seguidas. 

manhã ou em momentos do dia em que te sintas 

! Estarás pronta para 


