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Nat Lorente

Olá, meu povo, meu nome é  Nat Lorente, sou terapeuta

auyrvédica e coach nutricional, sou proprietária do

Dharma a maior clínica de nutrição do Sul da Flórida,

quero que você seja muito bem vindo a essa aula.

Em primeiro lugar eu preciso te dar os parabéns pelo

seu interesse nessa medicina milenar que é o Ayurveda,

ela é a medicina da cura e da prevenção.

Meu objetivo é que ao final desta aula você consiga

saber qual o seu tipo de sono e tenha ainda mais

interesse em melhorar o seu corpo e a sua vida. 

Como eu sempre falo você precisa desintoxicar o seu

corpo para emagrecer e isso você só consegue se você

tiver um repouso adequado.

No meu Instagram               você encontra diversos

vídeos com conteúdos maravilhosos que podem

literalmente mudar a sua vida. 

@natlorenteayurveda
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https://www.instagram.com/natlorenteayurveda/


Estabelecer a rotina do sono é o primeiro passo para se

ter mais energia,

Para saber como se preparar para dormir bem você

precisa saber o seu tipo de sono. 

Você pode ser uma pessoa de sono leve com

dificuldade para pegar no sono ou ser daquelas que

tem um sono muito pesado que custam para acordar,

ou ainda adormecer facilmente e perder o sono na

madrugada por ansiedade.

Como eu falei para vocês no módulo 2, é essencial

descobrir o seu tipo físico, falamos que no Ayurveda há

três tipo de composição corporal, os famosos DOSHAS,

que eles descrevem as tendências do organismo em

relação ao sono, alimentação, exercícios físicos e visão

de mundo, embora todos nós precisamos da luz do dia

para regular o nosso ciclo circadiano, isso não significa

que nossos corpos têm as mesmas reações.

Sendo assim, cada um vai ter a sua própria rotina de

sono, para que nós possamos trabalhar a favor do nosso

corpo.

a qualidade do seu dia depende diretamente
da qualidade do seu sono na noite anterior.
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Quando temos a nossa rotina de sono estabelecida é

possível notar um acentuado aumento da nossa energia

e disposição, nosso humor melhora, conseguimos nos

concentrar mais e finalmente o emagrecimento começa

a aparecer. 

Para que você possa estabelecer a sua rotina de sono

ideal, é necessário que você saiba se seu sono é leve,

variável ou pesado. 

Dr Suhas Kshirsagar, um dos profissionais de medicina

ayurvédica de maior renome dos Estados Unidos,

desenvolveu um questionário que ajudará você a

identificar seus hábitos na hora de dormir e pode te

dizer muito sobre como obter uma boa noite de sono.

É importante lembrar que não existe resposta errada e

tudo bem se em algumas perguntas nenhuma das

opções se encaixar perfeitamente com você, apenas

tente encontrar a resposta que chega mais perto de

descrever a sua realidade.
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1. Meu tipo físico natural seria considerado:

a. Magro ou miúdo.

b. Forte ou alto.

c. Robusto, seja qual for a altura.

2. Quando me queixo da temperatura do quarto,

geralmente reclamo que

a. Estou com frio, ou com as mãos e os pés frios.

b. Está quente demais. Estou suando.

c. Está abafado ou úmido demais.

3. Quando tenho insônia, geralmente é porque:

a. Passo muito tempo tentando relaxar o suficiente para

adormecer.

b. Acordo antes da hora e não consigo voltar a dormir.

c. Sinto desconforto físico ao me deitar ou durante a

noite.

4. Em termos físicos, sei que terei dificuldade para

dormir se:

a. Estiver com frio. Mesmo sob as cobertas, não consigo

me aquecer.

b. O quarto estiver quente demais ou eu acordar suando.

c. Não conseguir encontrar uma posição confortável.
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5. Em termos emocionais, sei que terei dificuldade
para dormir se:

a. Meus pensamentos estiverem fervilhando de medo ou

empolgação ou se eu ficar repassando uma conversa que

não foi boa.

b. Eu tiver um prazo urgente ou me sentir

sobrecarregado de trabalho.

Tenho coisas em excesso para fazer.

c. Eu estiver preocupado com a saúde ou com alguém

próximo que

passa por dificuldades.

6. Quando tento uma dieta nova, sei que acordarei no
meio da noite por estar com muita fome.

a. Não.

b. Sim.

c. Às vezes.

7. Na primeira hora depois de acordar, eu me sinto:

a. Desperto, mas ainda me recompondo. Preciso de café

ou da rotina para conseguir me concentrar.

b. Completamente desperto. Confiro os e-mails antes de

pôr os pés no chão.

c. As manhãs são difíceis. Gosto de começar o dia

lentamente.

Nat Lorente

@natlorenteayurveda 5



8. Nas noites em que fico acordado até mais tarde do

que deveria, em geral é porque:

a. Tenho novo ânimo depois das 22h e me empolgo para

encarar um filme ou um projeto.

b. Embora esteja cansado, tento resolver mais coisas de

minha lista de tarefas, ou não consigo largar um projeto

urgente.

C. Estou num programa com os amigos e não consigo

escapar.

9. Meu(minha) parceiro(a) diz que o(a) mantenho

acordado(a) porque:

a. Fico me virando.

b. Jogo as cobertas longe.

c. Ronco.

10. Quando o desconforto físico me mantém

acordado, geralmente é porque:

a. Estou dolorido ou minhas pernas estão inquietas e

ativas.

b. Tenho azia.

c. Não consigo ajeitar os travesseiros para dar conforto

ao pescoço.
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11. Quando não tenho uma boa noite de sono, meu

maior problema no dia seguinte é me sentir:

a. Distraído e exausto, incapaz de funcionar direito.

b. Irritavel por ter pouca energia. Não estou no melhor

de mim.

c. Grogue ou congestionado a princípio, mas consigo

melhorar no meio da manhã.

12. Quando acordo no meio da noite, geralmente é

porque:

a. Qualquer ruído, sonho ou mudança de luz me acorda.

b. Estou com um problema sério que não me deixa em

paz.

c. Não sei o que me acorda.

13. Quando acordo uma ou duas horas antes do

horário ideal, eu:

a. Tento voltar a dormir, porque descansar é importante

para mim.

b. Começo a pensar em tudo o que tenho para fazer.

c. Fico alegre, porque posso dormir mais.
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14. Minha disposição natural poderia ser descrita

como:

a. Sociável, inquisitiva ou ansiosa.

b. Motivada, determinada ou ativa.

c. Tranquila, serena ou generosa.

15. Embora seja um pouco injusta, a queixa que

sempre ouço das pessoas queridas é que:

a. Tento fazer coisas demais ou não termino o que

começo.

b. Sou um pouco autoritário ou defensivo.

c. Não consigo tomar decisões, ou acabo cedendo para

deixar os outros felizes.

16. Em termos das estações, meus padrões de sono e

humor mudam no inverno porque:

a. O ar fica tão seco que me sinto inquieto e

desconfortável.

b. É mais fácil dormir quando a casa está mais tresca.

c. É dificílimo me levantar quando o céu ainda está

escuro.
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17. Meus padrões de sono e humor mudam no verão

porque:

a. Eu me sinto mais feliz e durmo melhor quando há mais

luz natural.

b. Amo a luz do sol, mas os dias quentes me deixam

frustrado, irritado e incapaz de dormir.

c. Adoro o verão, mas às vezes tenho problemas com

alergias sazonais. Os dias úmidos são terríveis.

18. Quando sonho, costumo sonhar com:

a. Alguém me perseguindo ou algum tipo de desastre.

b. Sonhos relacionados a ações, planos ou reprises do

que aconteceu durante o dia.

c. Grandes volumes de água.

TOTAL: A: B: C:
Maioria A - Você tem sono leve
Maioria B - Você tem sono variável
Maioria C - Você tem sono pesado

OBS: É possível que as respostas sejam misturadas, metade A,
metade B, por exemplo.
Mas fique tranquila, é normal. Algumas pessoas têm padrão de
sono misto, e nesse caso você deve ler as duas seções que se
aplicam ao seu caso.
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Sono leve

Falando em termos de dosha esse seria um sono Vata,

lembra que ele é composto por Ar e Éter?

Então, como o ar, você está o tempo todo se mexendo

e mudando de lugar. Tem uma vasta gama de

interesses e possivelmente trabalha em uma área

criativa.

Pode ser que você seja uma pessoa um pouco

indecisa e que se distraia facilmente.

Como seus pensamentos são rápidos pode ser que

você fale depressa, gesticule bastante e faça muitas

coisas ao mesmo tempo. Você é como uma linda

borboleta, está sempre voando em busca de novidades.

Por ter essa relação tão próxima com o ar, sua energia

vem e vai em ondas, assim como seu apetite e

humor.

Tá bom, Nat, mas o que isso significa em termos de

sono?

VAMOS DETALHAR AGORA OS TIPOS DE SONO.
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Acredito que você pensou que quem tem todas essas

características de movimento, provavelmente tem

dificuldades de dormir em uma única posição. 

Isso se deve ao excesso de estímulos, você tende a ser

fisgado pelos seriados do Netflix, pelo feed

interessante do Instagram, ou ainda pelas conversas

intermináveis do whatsapp, distrações que perturbam

o seu horário regular de sono e te levam a adiar a hora

de dormir.

De um modo geral essas pessoas não descansam o

suficiente e se sentem exaustas, são também as que

mais recorrem a medicações para dormir, já que não

conseguem relaxar para pegar no sono - Ir dormir

para você é um desafio contínuo.
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Estratégias para adormecer na hora indicada:

Sabemos que todos nós devemos desligar todas as

distrações eletrônicas pelo menos 2 horas antes de

pegarmos no sono. Mas isso é ainda mais indispensável

para você que tem o sono leve. 

Tente reduzir ao máximo os estímulos antes de deitar
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Aqui vai um dica de ouro: Faça o possível para se

desligar também de conflitos emocionais, notícias

ruins, programas violentos, e mensagens de trabalho

neste período. Isso só contribui ainda mais para a

sua ansiedade na hora de dormir.

Como você tem a característica de fazer muitas coisas

ao mesmo tempo e estar quase sempre exausto, use

esse horário para recarregar suas energias, dos três

tipos corporais você é o que mais precisa recuperar

esta conexão com você mesmo.

O que fazer?

Ouça músicas relaxantes, faça uma rápida oleação ou

uma massagem relaxante, tome um bom banho com

aromas diferentes, faça uma leitura leve, ou escreva

no seu diário. O diário é um bom aliado para que tem

o sono leve, já que adora fazer planos, escreva neles

suas ideias sobre o futuro, isso também vai te ajudar a

relaxar.



Mantenha mãos e pés aquecidos antes de deitar 
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Acredito que você que tem sono leve tenha pavor de
sentir frio, esse sentimento provoca ansiedade.

Aqueça seu corpo com uma massagem, ou escalda pés,
outra dica muito boa é um banho bem quentinho antes
de dormir.

Capriche nas cobertas bem quentinhas e fofinhas. 

Quando você consegue observar seus pensamentos,
você ganha mais habilidade para se libertar deles. 

Pessoas que praticam a meditação além de combater
a insônia, sentem-se menos ansiosos.

Se você nunca teve o hábito de meditar, comece com
apenas 5 minutos, observe sua respiração, e vá
aumentando esse tempo aos poucos. 

Mas se você acha que definitivamente a meditação não
é para você, o hábito de escrever no diário pode ser
terapêutico. 

Pratique uma meditação noturna

A cada prática você vai sentindo cada vez mais os
benefícios e a leveza que esse hábito proporciona.

Não se surpreenda se começar a ter ideias que nunca
teve e solução para problemas durante esses minutos. 



Mantenha o quarto escuro e sem ruídos

Pessoas com sono leve tendem a se mexer muito na

cama em busca de uma posição confortável, pode ser

que você acorde com cada barulhinho ou mudança de

luz, sua mente costuma estar em alerta mesmo quando

você dorme, sendo assim um ambiente escuro e

silencioso é fundamental.

Antes de dormir desligue todas as “luzinhas” do quarto

e se possível invista numa boa cortina com blecaute.

Hidrate-se

Há estudos que comprovam que a insônia piora em

meses mais secos, sua pele e suas vias nasais podem

ficar mais irritadas e ressecadas, o grande pulo do

gato aqui é a hidratação. 

Beba a quantidade de água indicada para o seu peso

(divida o seu peso por 30 e você saberá a sua

quantidade diária ideal).

             Evite a cafeína após as 12:00, além de

ressecar o seu organismo ela te torna menos capaz de

lidar com o stress.
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Sono variável

O sono variável é um sono Pitta, relacionado ao fogo e

à água.

Se esse é o seu tipo de dormir, pode ser que você

tenha uma natureza inflamável, geralmente são

pessoas intensas e que possuem a temperatura do

corpo levemente mais alta.

Quando sente vergonha, ou algum tipo de raiva seu

corpo se aquece e é possível ver o rubor em sua face.

Você é uma pessoa que ama um checklist e gosta de

ter hora para tudo, se se atrasa ou não consegue fazer

o que quer, fica frustrado e se irrita. Isso é verdade

até quando está de folga ou de férias.

Você tem uma tendência de ser um líder nato ou bom

orador, as pessoas gostam de te ouvir, você é

inteligente e capaz de realizar muitas coisas com

maestria.

As pessoas com sono variável são comprometidas com

suas vontades, sofrem de uma privação crônica de

sono e não conseguem entender porque não são

capazes de dormir quando ordenam.



Como são pessoas fazedoras 24 horas lhe parecem pouco e
tendem a ficar acordadas por mais tempo para realizarem
mais. As vezes adormecem por pura exaustão, mas logo cedo
já estão de pé novamente. É nesse momento que o estresse
os alcança.

São pessoas que sentem calor e tem dificuldade de dormir em
quartos quentes, geralmente dormem com os pés para fora
da coberta, e no meio da noite jogam as cobertas longe.

Desligue-se das distrações as 21 em ponto
 (especialmente do trabalho)

Eu super entendo que você que tem o sono variável se irrite
quando alguém lhe diga para trabalhar menos. Mas esse é o
ponto crucial que pode transformar a sua rotina de sono e a
sua vida. 

Fuja da TV nesse horário, ao contrário do que você pensa ela
não te relaxa nem desacelera, ao invés disso mantém sua
adrenalina em alta e te afasta do sono.

Você trabalhou duro durante o dia, permita-se relaxar e
curtir você mesmo e sua família , aprecie as coisas que você
fez, leia algum livro que você goste, tome um banho relaxante
ou escreva uma lista de coisas que você precisa fazer no dia
seguinte.

Acredite, esse esforço de se manter longe desses ladrões
do sono vai te devolver a tranquilidade que você procura
e você não vai mais lembrar de como era a sua vida antes.

Estratégias para adormecer na hora indicada:
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Exercite-se em jejum

Se você tem sono variável você é uma pessoa intensa, e

pessoas intensas precisam de exercícios intensos.

Suar e competir naturalmente fazem bem para o seu

organismo.

Se você tinha o hábito de se exercitar à noite depois do

trabalho, faça essa troca imediatamente, se você

chega em casa exausto da academia perto das 21 ou 22,

seu corpo ainda ficará um bom tempo superaquecido e

isso te manterá acordado. 

Quando você se exercita ao acordar, você coloca seu

corpo em movimento antes que o dia de trabalho

comece, você inunda seu corpo com hormônios bons que

vão te deixar ativo e disposto, é possível que você

chegue ao escritório com uma disposição que nunca

chegou.

Liberar essa adrenalina pela manhã vai fazer com que

você fique mais calmo durante o dia.

Como as pessoas de sono variável tem um grande

apetite, essa atividade logo cedo ativa seu metabolismo,

acelerando-o e isso será um grande aliado para você

manter a sua forma física. 
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Evite azia

É possível que você sofra com azia à noite, é

indispensável que você tenha uma alimentação que te

ajude com esse desconforto. O ideal é que você faça no

jantar uma refeição leve, o mais cedo possível,

evitando doces, gorduras ruins e industrializados.

Nosso corpo precisa de horas de sono para fazer a

digestão do jantar, por isso o ideal é que você coma sua

última refeição às 18:00. 

Mas como uma pessoa de sono variável, tende a ingerir

muitas calorias e a sentir mais fome, caso essa sensação

fique incomoda e intensa demais, sugiro que você coma

uma fruta ou um copo de leite de amêndoas antes de

se deitar.

Não se preocupe em acordar cedo

As pessoas de sono variável geralmente acordam muito

cedo ou sofrem de insônia nas primeiras horas do dia,

despertando-se por volta de 4:30 da manhã,

especialmente se estiverem sob forte pressão. 

Certifique-se que dormiu pelo menos 6 horas

ininterruptas, assim você vai acordar revigorado.

Nat Lorente
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Sono Pesado

Se você é do tipo que tem sono pesado, você é do tipo Kapha,
relacionado à terra e água. 
                          Assim como a água, você segue o fluxo. 

É tranquilo, metódico e relaxado. Em razão do sono pesado,
pode ser que você tenha alguma dificuldade para acordar e
começar o dia, mas depois que você pega no tranco nada mais te
atrapalha.

Sua memória é impecável, você é firme, forte, leal, calmo e
tem uma resistência incrível.

Talvez seja um pouco tímido, mas todos lhe dizem que você é
um bom ouvinte, e te procuram muito para pedir conselhos. 
É possível que você tenha facilidade para engordar,
especialmente se não dorme bem.

As pessoas com sono pesado adormecem com mais facilidade,
mas tendem a dormir até mais tarde, recorrem constantemente
ao despertador, pois tem bastante dificuldade para acordar cedo
e aos finais de semana ficam felizes na cama até mais tarde.

Precisa pôr em prática movimento físico suficiente para
afastar o sono.

Uma característica interessante é que as pessoas que desfrutam
de um sono pesado, tem muita energia acumulada e tendem a
sofrer menos os efeitos de uma noite mal dormida. Se você
passar uma noite inteira em claro dificilmente ficará de mau
humor ou terá sua concentração prejudicada.
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Estratégias para adormecer na hora indicada:
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Mexa-se pela manhã

Para afastar a letargia matinal você precisa de uma atividade
física logo cedo. 30 minutos de caminhada pela manhã vão te
deixar bem disperso e vai facilitar o seu sono à noite. 

Evite a congestão

Todos nós devemos evitar lanchinhos fora de hora, mas as
pessoas com sono pesado em especial devem fugir dos
lanchinhos, para evitar a congestão.

Uma dieta limpa, livre de laticínios e gorduras saturadas, que
priorize legumes, verduras e cereais fará maravilhas pelo
organismo de quem tem o sono pesado. 

A alimentação correta facilitará o controle de peso e fará com
que você durma muito melhor.

Eleve o pescoço na hora de dormir

Talvez você se sinta melhor com um travesseiro mais alto que
apoie o pescoço, isso também permite que as suas vias aéreas
fiquem livres e você respire profundamente enquanto dorme.

Quando você assume o compromisso de ter uma noite melhor
de sono, as mudanças aparecem em todos os setores da sua
vida.  Você notará mudanças expressivas em sua digestão e
no nível de concentração durante o dia. 
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Depois de algumas noites dormindo bem sua pele estará viçosa

e iluminada.

O repouso adequado proporciona o emagrecimento, e por

sua vez eliminar uns kilos fará maravilhas pelo seu sono.

Agora que você já sabe o seu tipo de sono e tudo que você deve

fazer para ajustar a sua rotina eu te proponho a iniciar hoje essa

mudança, coloque em prática um pouco de tudo que nós

falamos até aqui. 

                                  Poste a sua rotina no seu instagram e me

marque eu vou adorar te repostar.

É isso meu povo, nos vemos numa próxima aula.
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Com carinho,
Nat.


