
“Mudei os meus hábitos alimentares sem restrições 
complicadas. O certo é que já perdi 23 kg e neste momento 
sou uma mãe, mulher e profissional ativa, bem-disposta, 
motivada e, com isso, ganhei 20 anos de espírito renovado.” 
– Alexandra Albuquerque

“Fico muito feliz por ter conseguido atingir isto hoje, com 55 
anos e na menopausa (…). Atingi o meu peso ideal e aquele 
com que me sinto bem, sem esforço e sem sacrifícios. (…) 
Hoje sou uma pessoa muito diferente da que era há oito 
meses, sou uma pessoa melhor, mais adulta, mais 
consciente, mais focada. Foi a minha melhor decisão (…).” 
– Manuela Bezerra 
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Está cansada de experimentar dietas? Não consegue largar hábitos antigos e acaba 
sempre por recuperar o peso que perdeu com tanto esforço? Dá por si a pensar 
que talvez nunca consiga atingir e manter o peso que deseja?

E se a solução não passar por dietas? Talvez esteja na hora de aprender a lidar com 
a impulsividade alimentar, a frustração e a culpa e saber gerir as emoções e os 
hábitos a seu favor para uma relação mais harmoniosa com a alimentação, com a 
balança e consigo própria.

Neste livro, partilho estratégias simples e eficazes para perder peso e mantê-lo de 
forma permanente sem dietas ou sofrimento: descubra um estilo de vida mais leve 
e saudável sem ter de se afastar do convívio social, comer alimentos pouco usuais 
ou passar horas na cozinha.

Aprecie o caminho e divirta-se rumo a uma vida mais leve!
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Capítulo Especial



Leve para Sempre

Capítulo Especial

Pare de se focar no que quer perder e comece a focar-se 
no que quer ganhar.
Os meus truques, estratégias e  rotinas para uma vida 
mais leve.

Seja bem-vinda a este capítulo especial.
Se até agora todos os capítulos do livro foram sobre si, este será 

um pouco sobre mim para si.
É assim um capítulo mais intimista. Um capítulo onde partilho 

consigo os meus próprios truques, estratégias e rotinas para uma 
vida mais leve.

Não vou partilhar consigo uma vida perfeita. Tal como qualquer 
pessoa, tenho os meus momentos de felicidade e os meus momen-
tos desafiantes. O  que vou partilhar consigo é,  assim, o  resultado 
da aprendizagem e crescimento provocados por essa diversidade de 
momentos.

Não pretendo mostrar-me como um exemplo. Pretendo, sim, mos-
trar-lhe que somos muito parecidas na nossa natureza humana e, como 
tal, temos uma infinita capacidade de aprendizagem e evolução.

O facto de eu ser nutricionista não significa que faça sempre 
escolhas alimentares perfeitas.

Da mesma forma, o facto de eu abordar questões relacionadas 
com mentalidade, atitude e comportamentos não faz de mim uma 
pessoa livre de fragilidades, erros ou inseguranças.

A vida é mesmo assim. Duas faces numa mesma moeda.



Para cada momento do sol que se põe, há uma lua brilhante que 
surge.

Para cada deserto árido, há um oásis de alento.
Para cada estação mais fria, há uma mais quente que se sucede.
Para cada momento menos bom, há outro que nos faz acreditar 

na benção que é a vida.
Se aceitar a dualidade da vida nos facilita a jornada, o mesmo 

também acontece quando aceitamos a  dualidade que existe den-
tro de cada uma de nós. Aquela mulher forte que por momentos se 
torna frágil, aquela mulher determinada que por momentos vacila, 
aquela mulher doce que por momentos se revolta.

É a nossa natureza. Reconhecer, aceitar e definir o que quere-
mos valorizar em nós facilita o processo. O que sobra, mais do que 
esconder, importa aprender a gerir.

Partilho então consigo os meus truques, estratégias e rotinas 
rumo a uma vida mais leve, que me permitem enaltecer o que mais 
valorizo e me ajudam a lidar melhor com aquele lado mais sombrio 
que às vezes dá vontade de esconder debaixo do tapete.

Inspire-se para criar as suas próprias rotinas rumo a uma vida 
mais leve e mais feliz.

Alimentação cuidada e hidratação

Sou muito preocupada com uma vida sem doenças, uma vida 
com toda a energia. Como gostaria de viver o máximo possível com 
qualidade e  mobilidade e  sem depender dos outros, a  alimentação 
é, de facto, algo muito importante para mim. Preocupo-me com o que 
o meu corpo recebe, procurando alimentos de verdade que vão con-
tribuir para um peso e saúde mais equilibrados. Isso não quer dizer 
que não tenha momentos em que ingiro outro tipo de alimentos, mas 
não o faço de uma forma regular e por norma não os compro para 
casa, a não ser em situações especiais. O meu livro reflete, de facto, 
esta minha visão sobre a alimentação.



Atividade física

Relaciona-se com a importância que dou à saude e a um corpo 
mais resistente. Adoro praticar desporto, faz-me sentir mais forte, 
mais resistente, com mais energia e até com melhor postura. Ajuda-
-me, não apenas na gestão do meu peso, mas na sensação de mo-
bilidade e  capacidade funcional do meu corpo. Vou regularmente 
ao ginásio, onde faço aulas variadas de grupo, já que não aprecio 
muito o trabalho mais solitário na sala de máquinas ou no tapete. 
Ao longo da semana tento sempre ir às aulas de treino funcional 
e cycling; por vezes, faço também outras aulas, como pilates, yoga, 
jump ou body pump. Gosto também de patinar, andar de bicicleta 
e jogar ténis, embora nos últimos tempos não tenha sido muito as-
sídua nestas atividades.

Meditação

Faço todos os dias ao acordar, ainda na cama, entre 5 a 10 mi-
nutos. Ajuda-me a relativizar a realidade e encontrar mais paz nos 
meus pensamentos e  na forma como lido com a  azafama do dia 
a dia. Há momentos em que perco o ritmo, mas tento não me recri-
minar por isso. Nessas alturas, posso fazer durante o dia em ses-
sões mais longas de 15 a 20 minutos, ou até mesmo à hora de deitar. 
Uso a aplicação Headspace, Insight Timer ou videos de meditação 
no Youtube e  por vezes faço também meditação em grupo, num 
centro de meditação da minha cidade.

Música

Ouço música para trabalhar, relaxar ou reenergizar. Utilizo 
o  Spotify ou o  Youtube com as minhas próprias listas de repro-
dução específicas para cada momento. Música tranquila para os 
momentos em que tenho de ser produtiva (como agora) ou para os 



momentos de relaxamento ao final do dia, enquanto leio um livro 
e bebo um chá. Ou, então, música bem mexida quando quero sair 
de casa com aquela energia máxima para começar bem o dia (apro-
veito e  danço uns minutos em frente ao espelho - experimente 
e  depois conte-me!). Muitos destes momentos são partilhados 
com a  minha filha, estimulando assim os momentos de conexão 
e diversão.

Podcasts

Utilizo a  aplicação Podcasts no iPhone, ou diretamente no 
Spotify ou na internet. Gosto de acompanhar Robin Sharma, Tony 
Robbins, Deepak Chopra e Hay House Meditations para temas re-
lacionados com desenvolvimento pessoal, e  acompanho outros 
podcasts relacionados com a minha área de um ponto de vista mais 
técnico. Ajuda-me a  abrir para o  mundo, conhecer outras perspe-
tivas e  realidades. Sabe quando ouço normalmente? De manhã 
enquanto me preparo para sair (se não estiver a ouvir música!) ou 
enquanto cozinho. Às vezes ouço também no trânsito, mesmo cor-
rendo o risco de gastar os dados todos.

Livros

Tenho livros na estante e na cabeceira da cama. Há uns anos, 
incomodava-me ter aqueles livros que nunca consegui ler na totali-
dade. Hoje em dia, libertei-me desse peso na consciência e sou grata 
pelo que eles trouxeram à minha vida, por pouco que os tenha lido. 
Já não penso que tem de ser um projeto totalmente concluído. É um 
projeto em construção. Leio partes do livro (e leio vários livros em 
simultâneo) e  tento que essas pequenas partes sejam capazes de 
exercer um efeito positivo em mim ou na vida de quem acompanho. 
Leio e  faço por aplicar o  que li. Assim, sem pressão. Uso também 
uma aplicação de resumos de livros “12 minutos” que me ajuda a ter 



a  visão geral do livro. Existe também o  Audible ou Blinkist, apli-
cações semelhantes em inglês. Pode também procurar na internet 
por serviços semelhantes gratuitos.

Banho relaxante à luz de velas e música ambiente

Parece um luxo, certo? É mesmo, acredite. No final do dia, um 
banho de espuma (uso mesmo o  gel de banho se não tiver mais 
nada), umas luzes de velas e uma música ambiente supertranquila 
e relaxante durante 15 minutos e sinto-me outra. A nossa vida é tão 
corrida que, de vez em quando, uns momentos destes parecem uma 
ida ao spa. E tem tudo o que precisa aí em sua casa.

Apreciar a natureza

Amo o mar e a natureza no geral. Uma caminhada à beira mar, 
uma caminhada pelo parque da cidade, um trilho na serra ou um 
fim de semana no campo são para mim momentos de felicidade, 
apreciação e relaxamento. E, se os puder partilhar com quem amo, 
é ouro sobre azul. Não conseguiria viver sem a agitação de uma ci-
dade grande, mas o verde da natureza e o azul do mar permitem-me 
encontrar o equilíbrio de que preciso entre a agitação e a tranqui-
lidade. Tenho a felicidade de morar numa cidade onde tenho tudo 
isto à mão.

Atividades culturais e lúdicas

Encontrar momentos de prazer é  fundamental para o  meu 
equilíbrio. Momentos de diversão, de descoberta, de interação, de 
convívio com a família e com os amigos. Este é um ponto em desen-
volvimento na minha vida. Embora o faça, ainda não é com a fre-
quência que desejo. Adoro teatro, exposições culturais, concertos, 
jantar com os amigos, conhecer o nosso país e a sua história e viajar 



pelo mundo. Tudo isto faz-me sair do meu casulo e perceber a infi-
nidade de possibilidades que a vida e as pessoas encerram. Ajuda-
-me a ver a vida com outros olhos.

Desligar as notificações do telemóvel

Já há muito que o  únicos sons do meu telemóvel são os das 
chamadas e de alarmes / lembretes. Tudo o resto sou eu que decido 
quando ver. Deixei de reagir ao som de cada mensagem nova ou 
notificação que entrava no meu telemóvel, e  isso permite-me ser 
mais focada, produtiva e  menos assoberbada com tantos estímu-
los diários. Não há uma mensagem de WhatsApp ou notificação 
do Facebook que seja urgente, caso contrário a  pessoa ligaria em 
vez de escrever, certo? Vários estudos demostram que, para além 
da diminuição no foco e  produtividade, estes estímulos e  sensa-
ção de urgência na resposta desencadeiam ou agravam estados de 
ansiedade.

Progresso vs perfeição

Sabe aqueles momentos em que queremos fazer tudo bem 
feito? Tão bem feito que nos sentimos assoberbadas, ansiosas, 
stressadas? Eu era (e ainda sou um pouco) assim. A vida tem-me en-
sinado que, mais do que preparar tanto, pensar tanto, planear tanto 
e focar-me em pequenos pormenores, o mais importante e que tem 
exercido grandes mudanças na minha vida é FAZER, AGIR, COME-
ÇAR. Tudo começa com a ação. Depois de começar o processo fica 
mais fluído, mais dinâmico. E  aqueles últimos 5% de pormenores 
(que hoje vejo que eram apenas importantes na minha cabeça) ocu-
pavam-me tempo e  energia preciosa que hoje uso para quê? Para 
ser ainda mais produtiva.



Blocos de tempo para a realização de determinadas tarefas

Sempre gostei de ter todas as condições e o tempo necessário para 
executar uma tarefa. Hoje surpreendo-me com tudo o que consigo 
concretizar quando me obrigo a começar, mesmo não tendo o tempo 
ou as condições ideais. Simplesmente começo e deixo fluir, sem distra-
ções. Quando preciso de me “obrigar” a focar e a produzir, uso a apli-
cação Be Focused para 25 minutos de produtividade. Ao final deste 
tempo recebo um miminho de 5 minutos de descanso (para fazer o que 
quiser) e depois sei que o combinado, comigo própria, é voltar a imer-
gir sem interrupção em mais 25 minutos de produtividade. Experi-
mente e vai ver o quanto consegue realizar em apenas 25 minutos ,se 
estiver completamente focada e não se permitir uma única distração.

Gratidão

Aprendi ao longo do tempo o valor desta palavra. Não a palavra 
em si, mas tudo o que ela representa na minha vida. Quanto mais 
me foco no que sou e no que tenho, mais em paz me sinto. Isto não 
significa que não tenho sonhos ou ambições, mas não estou focada 
no que me falta. Estou focada no que sou e no que tenho e determi-
nada a continuar a caminhar ao longo da vida. Aprendi a expressar 
mais a minha gratidão e esse reconhecimento e expressão de quão 
grata sou deixa-me mais preenchida e feliz.

Não me comparar

A comparação é inevitável. Mas quando esse pensamento quase 
automático surge, lembro-me que é muito mais produtivo quando 
me comparo com a pessoa que já fui e penso na pessoa (melhor) que 
ainda quero ser. É muito injusto quando comparamos a nossa vida 
num todo com a vida de uma pessoa, simplesmente por uma foto 
maravilhosa que vimos nas redes sociais ou por uma história que 



ouvimos. Aprendi que a  melhor forma de continuar serenamente 
o meu caminho é aceitar e valorizar a pessoa que sou e fazer os pos-
síveis por continuar a aprender, crescer e evoluir.

Não criar histórias imaginárias

Há pensamentos negativos que surgem sem serem convida-
dos, parecem não querer desaparecer e são, por vezes, capazes de 
mudar o nosso estado de espírito. Muitas vezes são histórias, diá-
logos internos que se criam baseados numa simples palavra que 
nos disseram, num olhar que nos deram ou numa resposta que não 
obtivemos. Faço um esforço por limpar os meus pensamentos de 
histórias férteis que o meu cérebro é capaz de criar. Aprendi a acei-
tar a existência do pensamento, não lutar contra ele e reconhecer 
que não é verdadeiro, quando é o caso. Evito assim, criar histórias 
imaginárias sobre uma situação. Se for algo que seja necessário re-
solver, acredito sempre no poder de um diálogo positivo.

Respeitar-me a mim própria

A  minha liberdade termina quando começa a  liberdade do 
outro. De facto, respeito muito o outro e a sua liberdade, mas não 
me esqueço de respeitar a  mim própria. É  muito fácil querermos 
agradar, querermos ser aceites, querermos ser o que o outro quer 
que nós sejamos. Enquanto adulta sempre fui muito independente 
e  segura de mim, mas apesar disso houve momentos em que dei-
xei de ser quem realmente sou para agradar a quem desejaria que 
eu fosse diferente ou para me encaixar em determinada situação. 
Atualmente, tenho mais forte em mim a  noção de respeito pelo 
outro, mas sem desrespeitar a pessoa que sou. Aceito que há pes-
soas que entram na minha vida para ficar e acrescentar e outras 
que, apesar de não ficarem, contribuíram para muitas aprendiza-
gens e para o meu crescimento como pessoa.



Aceitar a mudança

Às vezes recordo a  minha infância e  penso no quão tranquila 
era a minha vida. Há dias em que gostaria de retroceder para aquele 
tempo em que ia à escola, brincava, ia à mercearia perto de casa ou 
à padaria comprar pão. Num local onde os campos de outrora deram 
origem a um atual aglomerado de prédios e onde já não poderia cami-
nhar com a tranquilidade daquela altura por receio do trânsito atual. 
Penso nisso com alguma nostalgia, mas aceito que coisas boas acon-
teceram na mudança, hoje tenho mais conforto, tenho acesso a mais 
informação, a minha mensagem chega a pessoas que, lá atrás, nunca 
sequer imaginaria ser possível. Hoje sei e aceito que a mudança é algo 
inevitável e que, quanto mais me obrigar a sair da minha zona de 
conforto, mais bem preparada estarei para as mudanças que a vida 
se vai encarregar de me mostrar pelo caminho.

Não desistir

Se algo é mesmo importante para mim, não sai do meu radar. 
Pode demorar, posso deixar marinar, pode parecer adormecido, 
mas fica ali a alimentar o meu pensamento sem pressão. É quase 
como que uma visualização mental que orienta a  minha ação. Às 
vezes partilho, outras vezes reservo esse pensamento só para mim. 
Muitas vezes poderia concretizá-lo mais rápido, mas aceito quando 
não o faço. Isso permite valorizar-me mais pela conquista do que 
ressentir-me e  frustrar-me pelo que ainda não fiz. O  engraçado 
é que quando acontece parece que é justamente no momento certo, 
no momento em que deveria ter sido, tal como o meu livro que tem 
agora consigo.



Quero o melhor para si, cara leitora.

Por isso, utilize o que fizer sentido para si, ignore o que não faz 
sentido na sua vida e adapte à sua realidade algumas estratégias 
que considera que a  podem ajudar no seu caminho rumo a  uma 
vida mais leve.

Sinto que abri consigo uma parte de mim que normalmente 
é conhecida apenas por aqueles que são mais próximos.

Não vou dizer que foi fácil escrever este capítulo mais inti-
mista. Se ele serviu, por pouco que seja, para a ajudar em algo na 
sua vida, então já cumpriu, sem dúvida, o seu propósito!

Juntas por uma vida mais leve!

Um beijinho muito especial.
Sandra Ribeiro


