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Isso não quer dizer que você não possa sentir medo, frustração,
tristeza… Quer dizer que nesses momentos você precisa ser
forte, pois outras galáxias precisam de você funcionando
corretamente.

Porém, quando esses sentimentos baterem à porta, você sempre
terá este Mini-manual do Amor Próprio para te lembrar que dá
para ser feliz na simplicidade de uma corrida, almoçando um
prato colorido e saudável, vendo um filme ao lado dos seus
amigos, meditando, durante o ócio ou até mantendo uma rotina
de skin-care.

Esperamos que você goste. �

Nos responde uma coisa: quantas vezes você já se olhou no 
espelho e se sentiu a pior pessoa do mundo? Muitas, né?! A gente 
te entende. Isso acontece porque ser mulher é ser, ao mesmo 
tempo, um universo vasto e infinito de coisas: responsabilidades, 
sentimentos e emoções. 

Esse manual é para que você entenda que, assim como todas as 
outras galáxias do universo, você tem a suas particularidades e 
a sua própria beleza. São elas que, juntas, te fazem brilhar e te 
tornam única.
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Já ouviu ou leu em algum lugar a frase “você é aquilo que 
come”? É claro que essa frase vale muito bem para aquilo 
que ingerimos, pois os alimentos têm efeito direto não só 
no nosso corpo, mas também na nossa mente. Quem nunca 
comeu um bombom em um momento de tristeza que atire 
a primeira pedra! 

Contudo, nos alimentamos também daquilo que sentimos, 
falamos, ouvimos e pensamos. Para evitar “alimentos ruins”, 
se é que você nos entende, comece a fechar a porta. Saiba 
dizer não. Mantenha por perto quem e aquilo que te faz 
bem.

1. Alimente-se bem… E não só de comida!
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Ok, a dica vale para um prato de comida bem coloridinho, 
mas também vale para um filme com os amigos em plena 
quarta-feira à noite ou um barzinho no sábado. Esses 
encontros que são capazes de melhorar nosso humor em 
100%. 

Nada nessa vida é melhor do que estar rodeada de pessoas 
que nós gostamos e que gostam de nós por quem somos, 
não por aquilo que elas querem que sejamos. Então, cultive 
essas relações. Compartilhar momentos com outras pessoas 
também é um gesto de amor próprio e autocuidado.

2.Compartilhe momentos com as
pessoas que você gosta.
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Na correria diária, meditar é um bom motivo para parar e
respirar, especialmente se você precisa se tornar uma pessoa
mais concentrada, consciente, autodisciplinada e tranquila.

Olha só que interessante esse vídeo da Monja Coen ensinando
a prática da meditação:

Extremamente popular na Índia, no Egito e entre os Maias, 
a meditação foi conquistando o mundo pouco a pouco 
e acabou se tornando um símbolo de espiritualidade e 
libertação.

Durante a meditação você pode desenvolver uma 
determinada qualidade mental que envolve energia, 
concentração, atenção, bondade, entre outros sentimentos 
e sensações. 

3.Conecte-se com você mesma
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Na correria diária, meditar é um bom motivo para parar e 
respirar, especialmente se você precisa se tornar uma pessoa 
mais concentrada, consciente, autodisciplinada e tranquila. 

Olha só que interessante esse vídeo da Monja Coen ensinando 
a prática da meditação:

Clique no player para ir para o video no 
Youtube ou pesquise por: “Como meditar? 

Monja Coen explica o ZAZEN”

Extremamente popular na Índia, no Egito e entre os Maias,
a meditação foi conquistando o mundo pouco a pouco
e acabou se tornando um símbolo de espiritualidade e
libertação.

Durante a meditação você pode desenvolver uma
determinada qualidade mental que envolve energia,
concentração, atenção, bondade, entre outros sentimentos
e sensações.
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https://youtu.be/pRpayFySsto


Estar bem e em paz na sua própria companhia deve ser 
sua prioridade. Aproveite o ócio para aproveitá-la. Leia um 
livro, escute as músicas que você gosta e dance sozinha em 
frente ao espelho, assista aquele filme romântico que te faz 
suspirar, chorar e sonhar. 

4.Agregue valor ao ócio

Durante o ócio você pode descobrir a solução para aquele 
problema que vem incomodando a sua mente há algum 
tempo e até se autodescobrir.
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Não é porque essa dica é a última do nosso Mini-manual do 
Amor Próprio que ela é a menos importante. Pelo contrário, 
expressar seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, é 
indispensável.

5.Expresse seus sentimentos.

Exponha os sentimentos bons 
porque alegrias devem ser 
compartilhadas; e expresse 
os sentimentos ruins porque 
medos precisam ser dissipados. 
Muitas coisas podem ser 
resolvidas em uma conversa, 
dentro de um abraço ou em um 
exame de autoconsciência. 

O importante é ter leveza no coração, sorriso nos lábios 
e amor próprio dos pés à cabeça. Você é uma joia única e 
especial. Brilhe!
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Conheça a
Shelook!
Há 40 anos, as habilidosas mãos de uma família de ourives 
começaram a confeccionar joias e semijoias. Juntas, essas mesmas 
mãos fizeram nascer a Shelook.

Nossas peças, produzidas com material de alta tecnologia e 100% 
antialérgicas, são criadas com um único objetivo: encantar com 
sofisticação cada mulher que existe no seu coração. Porque, 
assim como nossos produtos, nós sabemos que você pode ser 
apaixonante em formatos e cores diferentes. 

Comercializar peças surpreendentes que te encantem não só pela 
qualidade, mas pela beleza, além de fazer da sua aquisição uma 
experiência prazerosa, cheia de brilho e glamour, é a nossa missão!

Atualmente, a Shelook conta com a ajuda de diversos 
colaboradores extremamente qualificados e talentosos e visa 
estar entre as 5 melhores lojas de e-commerce de semijoias do 
Brasil, gerando prazer e glamour no uso do look feminino.
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Visite nosso 
site e nos acompanhe 

nas redes sociais.

shelook.com.br

Todos os direitos reservados.

https://www.shelook.com.br/
https://www.facebook.com/shelook.semijoias
https://www.instagram.com/shelook.semijoias
https://www.instagram.com/shelook.semijoias
https://www.instagram.com/shelook.semijoias
https://br.pinterest.com/shelooksemijoias



