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O peso das emoções 
 

Exercício de Autoconhecimento 
Por Thaís Scapim 

 
 

Esse exercício requer paciência mas vai te ajudar a ter maior clareza de si mesmo, você pode descobrir alguns dos motivos pelos 

quais é tão difícil emagrecer ou manter uma dieta. 

 

Recomendo que você tenha um caderninho pra anotar tudo isso pois fica como um registro pra que sempre que você precisar 

consultar fica fácil de achar e você pode daqui uns anos reler e ver se evoluiu ou não nesses aspectos abordados. 

 

"OBESIDADE:  A gordura é o casulo que a pessoa cria, inconscientemente, para se proteger e se esconder dos problemas externos. Pessoas muito sensíveis, que se 
deixam magoar com facilidade, buscam se proteger atrás da gordura, que representa a maciez de um abraço. Muitas vezes a gordura é uma forma 

convenientemente usada para se conseguirem certos benefícios, como atrair a compaixão de outras pessoas, deixar de trabalhar naquilo que não gosta, escapar 
de certas obrigações que limitam sua liberdade e até mesmo testar o amor e a fidelidade do cônjuge. Mais uma vez vemos que o perigo está em nossa mente, não 

no mundo em que vivemos, e nem nos alimentos que comemos. "  

Cristina Cairo * 

* https://www.facebook.com/criscairo/posts/518641398182892 
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Autoconhecimento é transformador mas requer também esforço e percepção, então, bora responder essas perguntinhas que eu 

preparei pra você responder: 

 

 Quais comportamentos você considera limitadores e que você sente que te impedem de evoluir? (por exemplo, não tenho 
vontade de fazer exercícios físicos; quando estou ansiosa como o que tiver pela frente sempre, enfim escreva tudo que vier 
a mente) 

 Escreva sua rotina - como é? que horas você chega do trabalho? é um trabalho exige muito de você? quem prepara suas 
refeições? que horas é seu almoço? quem faz as compras do supermercado? que alimentos você mais tem no seu armário? 
você tem preguiça de cozinhar?! 

 Quantas horas e dias da semana você tem disponível pra fazer exercícios? Quantas vezes você falta da academia mesmo 
podendo ter ido? Escreva também os motivos que você decidiu não ir. São exercícios que você gosta?! 

 O que de pior pode acontecer se eu conseguir emagrecer?! E o que de melhor pode acontecer? 

 Se eu atingir o objetivo (se o seu caso é emagrecer) prejudicarei alguém? 
 Descreva também sobre sua personalidade - como você é no trabalho, em casa, com os amigos. Como você se enxerga 

tanto seus defeitos como qualidades. 
 Como você cuida de você mesmo? O que é importante pra que você se sinta bem e feliz?! 
 Como são seus relacionamentos amorosos? Que tipo de pessoas você sempre se relaciona amorosamente? 
 Você é uma pessoa que vive mais no presente, preocupada com o futuro ou se martirizando pelo passado? 
 Peça para uns 3 amigos ou familiares falarem aspectos positivos e negativos sobre a sua personalidade (não se magoe 

com eles se você não gostar do que ouvir, faz parte do processo) 
 Estou fugindo de algo ou alguém para não ter que lidar de frente com isso? O que é que traz tanta agitação hoje na minha 

vida?! É alguma insegurança? medo? dúvida? 
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 Quero que você volte lá no passado e se lembre se na sua infância, por exemplo, seus familiares te alimentavam de forma 
correta e nos horários corretos, faltava alimentos? para te acalmar quando estava triste ou chorava era comida que eles te 
davam? Você consegue se lembrar quando iniciou essa mania ou compulsão por comida e que te trouxe inúmeros prejuízos 
a longo prazo? 

 Escreva também a partir de agora quando você sentir aquela vontade de atacar um docinho, qual o pensamento ou 
sentimento vem na sua mente? É a voz de alguém que você ouve? Muita gente come mais quando está preocupado, se é o 
seu caso anote também bem como outras situações que você sente que desestabilizam.  

 

Ufaaa....Quanta coisa mas clareou um pouquinho?! 

 

Conseguiu fazer as conexões necessárias e trazer para sua consciência fatores que desencadeiam a compulsão, como crenças 
limitantes e comportamentos limitantes que te impedem de emagrecer? O emocional tem um peso imenso na hora de mantermos 
focados na dieta e evitar deslizes. Por isso é tão importante a gente se conhecer pois assim temos autonomia para 
agir com consciência 

Mas, Thaís e agora que eu descobri várias coisas a meu respeito, o que eu faço com tudo isso?  E a resposta é clássica: busque 
as pessoas certas pra te auxiliar nesse processo, um terapeuta, um psicólogo, um coach, um personal, nutricionista ou mesmo um 
amigo que vai te ajudar a refletir e juntos vocês bolam um plano de ação, definem metas, descobrem novos exercícios que podem 
ser mais divertidos e prazerosos. Enfim, procure quem for necessário pra te ajudar a sair dessa situação. 
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Se precisar da minha ajuda como terapeuta floral conte comigo. Sou suspeita em falar porque me apaixonei pelos florais e sou 
testemunha das mudanças incríveis que aconteceu na minha vida após implementar o uso dele no meu dia a dia.  

Caso você não tenha visto, tem um vídeo no Youtube que fiz especialmente para quem busca auxílio no processo de 
emagrecimento e sugeri gratuitamente alguns florais que podemos fazer uso para nos ajudar para manter a dieta, seguir adiante. 
Logicamente que faltaram muitos outros como floral para autoestima, da autoaceitação, entre outras situações que num vídeo 
curto de Youtube é inviável ser explanado. Somos seres tão complexos, com tantas histórias de vida que seriam necessárias 
infinitas horas pra conversamos sobre isso e inúmeras possibilidade de florais para cada caso. 

Para assistir o vídeo: https://youtu.be/ovTfDfxtJFs 

Deixo aqui meu contato caso se interesse em ir mais fundo no seu caso e iniciar um acompanhamento terapêutico personalizado 
para a sua história e necessidade.  

 

Thaís Scapim 

Terapeuta Floral (Bach Foundation Registered Practitioner)  

Site: www.thacomvida.com/agendar-sessão 

Email: thacomvida@gmail.com 

Whatsapp: +5516982282551 


