
 



 



Seja muito bem vindx. 

 

Esse e-book vem apresentar uma jornada simples e inteligente para aqueles que desejam ter 

um estilo de vida saudável e sustentável. Essa jornada passará por 4 etapas: 

1 – Cura do corpo, trazendo a consciência situações que tem limitado nosso 

desenvolvimento, dando mais clareza aos nossos caminhos, a nossas escolhas e assim 

seguirmos em nosso processo de desenvolvimento e evolução como ser humano; 

2 – Educar o corpo e construir um estilo de vida que potencialize nossas habilidades; 

3 – Manter um estado ótimo de saúde e qualidade de vida; 

4 -  Alcançar a performance humana. 

 

 

Uma excelente leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aqui quem vos escreve é Brau Reis. Formado em Educação Fisica há 9 anos, nascido em Três 

Rios, criado em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. 

Desde que me entendo por gente, pratico movimento, Futebol, futsal, futebol de rua (aquele 

que arranca a cabeça do dedão fora, rala o joelho), já joguei vôlei a nível nacional, handball, 

corrida, natação, salto em distância, karatê, Jiu-jitsu, Canoa, Crossfit subida no pé de 

mangueira da casa da avó, pega-pega, pique bandeira, queimado, e em alguns esportes já 

até deu pódio numas competições. 

Dessa forma não poderia ter escolhido outra profissão. Em todos os esportes que pratiquei 

queria melhorar minha performance, chutar melhor, com as duas pernas, gostava de variar 

as funções que exercia dentro da equipe, no futebol já fui de goleiro até atacante, no futsal 

goleiro linha camisa 10 e faixa (entendedores entenderão) capitão do time de Handball de 

goleiro a pivô. Hoje entendo essa polivalência, o que me encantava não era ser o melhor, o 

que me encantava era não ser pior do que ninguém, comecei até então sem saber, a 

desenvolver um dos meus principais mindset: se alguém realizou, se alguém conseguiu fazer, 

eu também posso.  

Pensando assim, aos 15 anos me mudei para Juiz de Fora para iniciar meus estudos e minha 

trajetória como Professor. Depois de muito escutar que passaria fome, por ter escolhido essa 

profissão, fui atrás de alternativas dentro da profissão que conseguisse atender minhas 

necessidades, busquei referências para modelar seus resultados, e iniciei como a maioria de 

meus colegas, como Personal Trainer. O fato é, uma área que me proporcionou autonomia 

financeira, e a conquista de alguns sonhos, como morar sozinho, comprar meu carro, e essas 

coisas que dizem ser uma vida bem-sucedida. 

Com uma agenda cheia, e dentro dos padrões sociais atuais, ainda sim sentia que alguma 

coisa faltava. Profissionalmente, não estava feliz, pegava em pensamentos que 

questionavam o que minha profissão estava deixando como contribuição para sociedade. 

Assim entendi que a questão não era morrer de fome, e sim de ter um proposito pelo qual 

justifique você seguir na caminhada. Meu trabalho é educar fisicamente todas as pessoas 

que amo, familiares, amigos, alunos. Mas percebi que o que menos tem valor em nosso país, 

infelizmente é a educação. Sentia que estava ganhando dinheiro, porém sem muito valor, 

sem impactar de fato, sem educar, ganhava dinheiro para esculpir corpos, para que 

estivessem dentro dos padrões de belo imposto pela sociedade. 

Mas o que é belo? O que é ter um corpo bonito? Que padrões são esses? De onde tiraram 

isso? 

A Indústria do Fitness, molda a sociedade, impondo padrões estéticos, de corpos perfeitos, 

um culto ao corpo físico e um apelo a sensualidade que na real não representam de fato a 

nossa população. Quantas pessoas que você conhece tem a barriga de tanquinho e 

músculos avantajados? Se 80% da população não pratica atividade física de forma regular, 

esse padrão talvez não corresponda nem a 1% da população.  



Agora eu te pergunto, porque adotar como padrão um modelo que não se encaixa na 

realidade da maioria da população?  

A resposta é simples: porque vende mais! 

A indústria do fitness movimenta bilhões por ano, e pode ter certeza que a menor 

preocupação dela é a nossa saúde. Para ela, quanto mais milagrosa e rápida for a moda do 

momento, melhor. 

Não é de se espantar que 9 em cada 10 pessoas que iniciam sua jornada nas academias 

desistam em menos de 6 meses. Tem um estudo que traz a seguinte informação: para os 

alunos que fecham um plano semestral em academias, eles só comparecem a 4 meses, e 

para os alunos que realizam o plano anual esses, ficam no máximo 6 meses. 

O fato é que nosso corpo não gosta de sofrer, fazer com que sua prática de atividade física 

seja prazerosa, divertida, e que tenha um sentido que vá além de se encaixar no padrão de 

corpo perfeito é o caminho para uma melhora em sua qualidade de vida de forma 

sustentável. 

Com o corpo em constante movimento, e com hábitos que sejam compatíveis com um 

estilo que você julga saudável, será questão de tempo para que descubra a sua melhor 

versão, e que sim, tenha um corpo esteticamente bonito. 

Pois bem, que os padrões existem, todos nós sabemos. Agora, saber que esses padrões são 

embasados por estudos tendenciosos, um meio científico, não todo ele, mas uma grande 

parte corrupto, que distorcem e manipulam informações para grande parte da população, 

que sofre sendo refém de falsos políticos detentores de canais que veiculam as informações 

que mais lhe interessam, falsos profissionais da saúde que disseminam a informação que 

mais tem interesse financeiro, ao invés de interpretarem esses estudos de forma integra para 

a leiga população.  

Entendido isso, mudei minhas diretrizes de trabalho, e coloquei como missão, ensinar meus 

alunos a como alcançar autonomia sob seu corpo, saber treiná-lo, deixa-lo mais forte, mais 

rápido, mais resistente, mais coordenado, equilibrado, mais funcional, mais completo. 

Permitindo assim, que o ser humano explore todo seu potencial, e contribua com toda sua 

força para evolução da nossa espécie: SERES HUMANOS! 

O que você encontrará nesse livro é um estudo sobre o movimento, mas com uma visão mais 

ampla, de quais são os reais limites do nosso corpo, isso se ele tem limite. 

Ao final dessa leitura, espero que tenha alcançado meu objetivo: fazer com que você se 

movimente, a cada dia mais e melhor, um pouquinho de cada vez, sem pressa, curtindo e 

aprendendo com o processo, e de presente ter o corpo mais belo que você já viu, o corpo 

mais livre que você já teve, um corpo de energia em movimento. 

 

 



A ORIGEM DO PENSMENTO EVOLUTIVO, 

SOMOS ENERGIA EM MOVIMENTO! 

 

SEGUE UMA REFLEXÃO 

 

 Em meio a tanta turbulência, desconfiança, politicagem, com valores invertidos, onde vemos 

mais idiotas¹ do que políticos². Em meio a tudo isso, qual o sentido da vida, qual a vida boa, 

a vida que de fato vale a pena ser vivida? 

Nascer, crescer, trabalhar, reproduzir e morrer? 

Ficamos reféns de um sistema que foi feito para dar errado, que tem dias contados, que tem 

uma “formula” vendida para uma sociedade iludida, sem nenhuma garantia e extremamente 

cara. Muitos pagam com dinheiro, outros com tempo, mas independente de como você 

realiza seu acerto com a sociedade, acredito que a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida 

pode ser muito melhor. Antes de alguma indagação, nada contra quem está inserido e 

gostando desse processo, só estou aqui tentando mostrar uma outra forma de enxergar a 

vida. 

Um formato em que nascemos presos, reféns de nossos pensamentos, exemplos e 

comunidade que vivemos. Cada dia que passa recebemos um maior número de informações, 

haja vista que, a era digital acelera o processo de troca de experiências e informações, porém 

sem nenhum filtro, com pouco senso crítico para analisar a veracidade e qualidade das 

informações que nos é repassada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Do latim idiota, originado do grego antigo(idhiótis), "um cidadão privado, individual", derivado de (ídhios), "privado". 

Usado depreciativamente na antiga Atenas para se referir a quem se apartasse da vida pública. 

² O termo política é derivado do grego antigo (politeía), que indicava todos os procedimentos relativos à pólis, ou 

cidade-Estado. Por extensão, poderia significar tanto cidade-Estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e 

outras definições referentes à vida urbana 



 

IMAGINA COMIGO 

 

Você nasceu, sua família te ama, te protege e cuida de você, até que você adquira sua 

autonomia perante a sociedade. Isso é instintivo, é natural. Mas o ser humano é a única 

espécie do planeta que tem a capacidade de organizar seus pensamentos, tomando decisões 

inéditas e vivendo a vida que escolheu, e com isso, cada dia que passa age mais pela razão, e 

cada vez menos pelo instinto, habilidade natural e extremamente importante para a 

sobrevivência de nossa espécie. 

Essa é a origem do pensamento evolutivo, entender que nascemos para evoluir enquanto 

seres humanos. Que devemos buscar nosso propósito, compreender nosso papel perante a 

sociedade, e fazer desse processo, “o melhor que possa ser feito, nas atuais condições, até 

que você tenha melhores condições para fazer ainda melhor.”  

Escutei essa frase de um filosofo contemporâneo chamado Sergio Cortella, de um grau 

intelectual admirável, uma pessoa que instiga o pensamento e que deixo como sugestão de 

leitura e palestras. 

Uma vez que você se reconecta com a origem, com aquilo que de fato importa, a grande 

sacada é viver aquilo que acredita, mas com fé, e você entenderá que existe um mundo 

paralelo, um mundo onde as possibilidades são infinitamente maiores e mais atrativas do 

que as apresentadas no modelo atual. 

Você só precisa escutar seu coração, canalizar suas energias, acreditar que é possível e deixar 

fluir! 

 

PEGA ESSA VISÃO 

 

Voltemos ao momento do nosso nascimento. Você inicia seu desenvolvimento, ainda sem 

autonomia, sua família fica por conta de manter sua existência. Os anos passando, e você 

começa a desenvolver habilidades, como o rastejar, engatilhar, arrisca algumas palavras, 

adquire a posição de cócoras, começa a ficar em pé. É nessa fase, que geralmente 

começamos a ter as primeiras dificuldades em nosso processo de evolução – referente a 

movimentação humana - devido ao excesso de zelo de nossos amados. Nessa fase, o cair e 

levantar é extremamente importante para o processo de ensino-aprendizagem do 

desenvolvimento motor humano, e é geralmente nessa fase, que começamos a bloquear o 

enorme potencial humano, pois nos presenteiam com objetos como cadeira, velotrol, que 

atualmente vem sendo substituído pelas fantásticas “motinhas elétricas”, na alta da era 

tecnológica - já vemos crianças até de Smartphone não é verdade?! - tudo que possa 

proporcionar conforto, segurança, quietude e sedentarismo numa fase em que o que esse 



ser mais precisa é se movimentar. Jogar bola na rua, arrebentar a cabeça do dedão chutando 

o chão, brincar de queimado, pique bandeira, pique esconde, pega-pega. É através do 

movimento criativo, da exploração dos espaços, do toque, da queda, do joelho ralado, é 

assim que essa criança vai desenvolver um adulto forte, que não é bloqueado pelos seus 

medos, que sabe gerir suas emoções, que saberá trabalhar em grupo e que levantará sempre 

que preciso depois de uma queda. 

 

Nosso corpo foi feito para se movimentar, e passa a ser quase uma crueldade motora, 

apresentar nessa época, celulares ou qualquer tipo de jogos eletrônicos, onde o único 

sentido para a utilização dos mesmos é manter a criança calada, quieta no seu canto, sem 

“atrapalhar” a vida adulta, imóvel, bem parecido com que é feito com animais de estimação 

que não podem latir, ou pássaros que perdem seu direito de voar livremente fora de uma 

gaiola. 

Essa criança tem um potencial enorme, e desenvolvida essa fase, ou não, entraremos num 

outro período. A temida ESCOLA! 

Poderia aqui, dissertar sobre o método educacional brasileiro, falar que em minha opinião é 

um sistema fadado ao fracasso, que não desenvolve a capacidade de raciocínio, 

desatualizado, nada motivacional, pouco ou quase nada criativo, mas farei apenas uma 

comparação que talvez explique melhor o que de fato estão fazendo com nossas crianças:  

 

Conhece um Bonsai? 

 

Se não, eu explicarei. Bonsai é uma arte oriental de cultivo de plantas em bandejas. Pessoas 

cortam suas raízes periodicamente, seus galhos e suas folhas e colocam adubo e terra de 

forma reduzida para que a determinada planta permaneça minúscula, pequena, e é 

importante analisar que, apesar de ser uma arte bonita, delicada, é uma triste metáfora se 

trouxermos para nossa realidade enquanto seres humanos: esta é uma arvore a quem não 

foi permitido o crescimento. E existem mentes Bonsai, mentes a quem não foi permitido o 

crescimento, porque estão sendo podadas com informações que a apequenam, que tornam 

sua vida menor, com crenças limitantes. 

 

Escutei essa analogia em uma palestra, e logo me remeteu o pensamento há um período da 

minha vida, um período que na minha época escolar era denominado: Fundamental. 

 

 

 



PERÍODO FUNDAMENTAL, SERÁ?! 

 

Um período denominado ensino fundamental, de atualmente 9 anos. Ou seja, 9 anos da sua 

vida, sentado entre 7h00 às 9h20min, duas horas do seu dia copiando textos, e replicando 

exercícios. Nesse momento você tem um intervalo, chamado em uma época não muito 

distante de recreio, pois era divertido, crianças correndo, brincando de pique-pega, 

praticando alguns esportes. Atualmente é o intervalo, que você tem para engolir alguma 

comida, provavelmente algum carboidrato refinado, vulgo açúcar, e não pode se movimentar 

demais, para não entrar suado e agitado na próxima aula, pois isso pode “atrapalhar seu 

rendimento”, pega essa?! 

Entre 9h30min até às 12h, você tem mais um pequeno turno de estudo de duas horas e meia 

sentado, numa cadeira desconfortável e anti-anatômica, e finaliza a primeira etapa. Vai para 

casa, almoça, e podendo tirar o restante do dia para desenvolver outras habilidades, ainda 

tem o tal dever de casa, trabalho complementar, aula de reforço... e isso é apenas o ensino 

fundamental, que a maioria das crianças torcem, e os pais incentivam a sempre passar de 

ano, passar de ano, até que... 

Passados os 9 anos, você se prepara para o Ensino Médio, a maior conquista desse momento. 

Normalmente não precisa mais usar o uniforme escolar, porque agora você é adolescente e 

está se preparando para a vida adulta, agora a vida começa a ficar boa. Porque antes éramos 

crianças, tínhamos deveres e ponto. Agora não, você começa a entender um pouco mais 

sobre direitos e deveres. E você segue acreditando dessa forma, torcendo para que passe 

mais 3 anos desse processo, até chegar o momento do vestibular. Aaaah, o vestibular... 

O ingresso para faculdade, para vida adulta, agora a vida fica boa de verdade. 

Jovens, com hormônios a flor da pele, um pouco mais longe da supervisão dos pais. Agora 

VAI! 

Quando você entra na faculdade, no primeiro dia de aula, você já entende um pouco a 

situação, afinal não é muito diferente dos últimos 12 anos de sua vida. Só que agora você 

tem a primeira obrigação: arrumar um estágio. Sim, um estágio, sem ele você não aparece 

para o mercado, você não desenvolve suas habilidades, pois a faculdade é um caminho sem 

garantias, e você que corra atrás dos recursos necessários para desenvolver um profissional 

diferenciado, não terá papai e mamãe para vida inteira! 

Passados mais 4, 5, dependendo do curso 6 anos, não perca as contas (12 + 6 = 18 anos de 

vida) você é um profissional na área escolhida, porém com um novo desafio: Desempregado! 

Sem dinheiro, sem experiência... E lá vai você em busca de um emprego, vender seu tempo, 

mais precisamente nos moldes atuais, 8 horas por dia, para ter um salário no final do mês. 

Agora dá uma pausa na imaginação, e vamos analisar os fatos. Na fase adulta, você já foi 

preparado pelo sistema para estar nos moldes do sistema e não percebeu, veja só: 



 

- Ensino fundamental: Duas jornadas de estudos separados pelo recreio, com duração de um 

ano para concluir cada etapa com férias 2 vezes ao ano. Durante aproximadamente 9 anos. 

- Ensino Médio: Duas jornadas de estudos, em alguns “super-colégios” até mais de 2, 

separados pelo intervalo, com um ano de conclusão para cada etapa, e ainda 2 férias anuais. 

- Graduação: Jornadas de estudos, estágio, trabalho extra, homework, come quando dá, 

cuida pouco da própria saúde, basicamente vivendo no automático, e sem férias, pois quem 

disse que estagiários tiram férias? 

- Emprego: Duas jornadas de trabalho, separados pela hora do almoço, durante o resto da 

sua vida de estabilidade, stress, falsa segurança e férias 1 vez ao ano, se não for comprada 

pelo empregador. 

 

Mas agora sim a vida de fato começa a ficar boa, você está empregado, tem uma carteira 

assinada, e seu salário no final do mês, será mesmo?! 

Quando você entra para o mercado de trabalho, vê que se encontra na posição de Trainee 

Level 1, numa escala que vai até o nível 3, não tem nem vaga no estacionamento da empresa, 

você nem carro tem, até ser inserido de fato como membro da empresa. Essa empresa tem 

uma escala de supervisores, gerentes, cheia de siglas em inglês,pra dar aquela valorizada, 

CEO, FFO, Motherfuck CEO, entre outras, e para você chegar até lá, acostume com a condição 

de caçador de recompensas. Funciona mais ou menos assim: 

Um desses, formalmente chamado por alguma sigla dessas, vai te mostrar uma cenoura, essa 

cenoura é a sua meta, você tem que ir atrás dessa cenoura, o mais rápido que puder, e 

quando você pegar a cenoura, volta rápido, e entrega a cenoura para quem lhe mandou 

buscar. Com uma das mãos ele recebe a cenoura, com a outra ele te cumprimenta elogiando 

a volta. Na sequência ele joga uma outra cenoura mais longe, o dobro da distância, pois ele 

dobrou a meta, e o processo inicia novamente. Ele joga a cenoura, você pega e entrega a 

cenoura, ele joga a cenoura, você pega a cenoura. E assim a vida segue, por quantos anos 

você aguentar, até aposentar, ou então até essa mesma empresa, realizar um jantar, te 

convidando para uma cerimônia, cuja qual você recebera uma placa com seu nome, e um 

agradecimento pelos serviços prestados. 

 

 

 

 

 



ESSA É DE FATO A VIDA QUE VALE A PENA SER VIVIDA? 

 

Uma reflexão que nos leva a origem do pensamento desse livro que é o processo de evolução 

do ser humano. O que viemos fazer na terra, qual nosso propósito, como funciona esse 

processo de entendimento, autoconhecimento, espírito de comunidade, compaixão e 

relacionamento humano. 

Essa busca parte de uma constante vontade e de ações em prol do desenvolvimento pessoal. 

Entender que o meio em que vive reflete diretamente nas atitudes em que tomamos, nos 

pensamentos que são criados em nossa mente, e gerir as emoções derivada de cada 

pensamento é o primeiro passo para escrever a vida que você quer viver. 

Um professor chamado Augusto Cury, em alguns de seus livros nos lembra que precisamos 

ser o autor da nossa própria história, não podemos ser coadjuvantes da nossa própria vida, 

pois se assim for, não desenvolveremos nossa capacidade de amar em sua plenitude, não 

estaremos desenvolvendo nosso primeiro amor, o amor próprio. Entender que tudo que 

precisamos está dentro de nós, às respostas para as dúvidas mais difíceis, para os desafios 

mais ousados, para o entendimento do outro, da compaixão, tudo está dentro de nós. Basta 

olharmos, com amor, paciência, deixando de lado os medos que bloqueiam nossos 

pensamentos, a ansiedade gerada por pensamentos complexos e negativos, basta 

querermos cuidar mais de nós mesmo, para entender que nem tudo está perdido. 

A partir do momento que você começa a encontrar em você, partes que julgava estar 

adormecidas ou perdidas, você começará a encontrar no mundo soluções que talvez antes 

nunca tenha visto, ou não achava possível. 

Crie essa intimidade com você mesmo, até porque você é a pessoa mais incrível, mais linda, 

mais amorosa que existe, e para isso ser transbordado para o mundo, só depende da sua 

compreensão e do seu querer. Que demore o tempo que for necessário para descobrir o seu, 

mas quando descobrir, não abra mão do seu propósito de vida. 

Uma vez que você entende essa situação, e consegue gerir esse processo, é hora de se 

relacionar com o mundo a sua volta, e depois de entendido os seus conflitos internos, fica 

muito mais simples, muito mais claro, entender e ter compaixão com os sentimentos das 

pessoas próximas de você.  

É uma sensação incrível, compartilhar experiências, evoluir em comunidade e entender que, 

a felicidade só se completa depois que ela é compartilhada. 

Não tem a ver mais só com você, quando você adquire essa autonomia, quando é detentor 

desse conhecimento, você passa a ter um compromisso com a sociedade, nada obrigado, 

mas vemos a necessidade de transmitir essa energia para o maior número de pessoas que 

conseguirmos impactar de forma positiva, pois faz um bem danado para nossa vida, de valor 



incalculável, e que com certeza corrobora para uma convivência melhor e mais harmoniosa 

em sociedade. 

Com o passar dos anos venho trabalhando com o treinamento de centenas de pessoas e 

venho me relacionando com diversos perfis, apesar de ter uma linha, um norte, um eixo - 

entenda essa linha como um ponto de equilíbrio – aprendi que muitas vezes  fazemos curvas, 

traçamos caminhos paralelos, buscamos atalhos, que muitas vezes nos desviam desse ponto 

de equilíbrio, dificultam e confundem a gestão desse processo ficando sem saber, se estamos 

desviando demais dos nossos objetivos, das nossas metas, tirando o foco do que realmente 

dá sentido à nossa vida. Nesse momento é importante manter o foco na qualidade de vida, 

com regularidade de uma rotina com atividade física e alimentação de qualidade, num estilo 

saudável de conduzir nossa existência na essência, mantendo a conexão com o que 

realmente importa, caso contrário, os sintomas aparecerão em forma de esgotamento, 

stress, ansiedade, depressão, e quando os sintomas começam a aparecer, é sinal de que as 

coisas já não andam muito bem. Portanto fique alerta, conheça seu corpo e entenda os sinais 

que ele te dá.  

Estamos com cada vez mais acesso às informações, porém de baixa qualidade ou 

extremamente confusas, onde mais geram dúvidas, do que fornecem soluções, ou clareza 

para uma caminhada rumo ao desenvolvimento humano. 

Quando falamos de desenvolvimento humano, falamos de um desenvolvimento mais amplo 

do próprio ser, analisando o seu real potencial, suas ações, seus resultados e suas crenças. A 

diferença crucial nas pessoas é: Como produzir certeza quando o mundo não está oferecendo 

a você? 

Em relação a melhora de forma significativa das suas habilidades como ser humano, como 

ficar mais veloz, mais ágil, coordenado, forte ou flexível por exemplo, atualmente temos 

algumas novidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A REVOLUÇÃO DO FITNESS, SERÁ? 

 

Chega no Brasil uma metodologia com o potencial de revolucionar o mundo fitness atual, 

com novos conceitos de funcionalidade corporal, alta variedade de movimentos, muito mais 

dinâmico, desafiador, motivador, estimulando o corpo a sair da zona de conforto, pois é ali 

que está o desenvolvimento que tanto pretendemos, porém novo no mercado, num pais com 

uma cultura rica em movimento muito pouco explorado, muita desconfiança e medo dos 

profissionais que possivelmente  trabalhariam com essa ferramenta. Essa metodologia tem 

a capacidade de transformar uma vida em uma vida épica, nos aspectos físicos, mentais e 

cognitivos, ou em uma vida limitada, com crenças limitantes, tudo depende de como será 

conduzida, de como será orientada. 

Como dito anteriormente, muita informação chegava, porém com qualidade ou veracidade 

no mínimo questionável. Para seguirmos, forma-se uma comunidade de praticantes no país, 

e onde seria a oportunidade de evolução coletiva e desenvolvimento da metodologia e do 

esporte, a cegueira pelo rendimento financeiro que essa “moda”, como foi denominada na 

época, tinha como potencial ou a cegueira em busca de alimentar o ego na alta performance 

desse esporte, atrapalhou o processo, atrasou a comunicação, e onde teríamos o espírito de 

comunidade, vimos um espírito egoísta,  devido a forma como foi vendido e inserido no 

mercado, a qualidade de informação referente ao assunto, que era toda estrangeira foi mal 

interpretada.  

Atualmente, somos o segundo país com maior número de afiliados na modalidade, perdendo 

apenas para os criadores do método, porém possamos ser a mais desunida, e a que menos 

se comunica ou troca experiências relevantes em relação ao desenvolvimento da mesma. 

Mas a notícia boa é que, ainda temos pessoas boas, com energia boa, e essas pessoas estão 

se encontrando. Essas pessoas estão trabalhando num processo de modelagem, de pessoas 

de potencial incrível (potencial humano), que vivem o que pregam (Ações), e que com isso 

conquistam resultados que reforçam sua crença de que é possível sim, viver uma vida 

baseada em amor, propósito, valores, e relacionamento humano. 

 

 

 

Moral dessa história: Tudo que você sonha em viver é possível, e todos têm o potencial 

necessário para alcançar seus objetivos. Entendido isso, você precisa encontrar-se com o real 

motivo que o faça gerar a ação necessária para que esse potencial se concretize em 

resultados. Uma vez que alcançar um resultado, por menor que possa parecer, comemore, 

mas comemore muito, pois não é fácil conquistá-lo. Assim você aumenta sua crença de que 

“EU POSSO, EU QUERO, ENTÃO EU CONSIGO”. A partir daí, pratique mais esse ciclo: 

POTENCIAL -> AÇÃO -> RESULTADOS -> CRENÇA 



O PROCESSO 

 

Se levarmos em consideração o processo de desenvolvimento humano, nós nascemos e 

confirmamos esse fato assim que executamos nosso primeiro movimento: a respiração. Com 

um grande potencial de movimento, que será explorado com o passar dos primeiros anos de 

vida, tudo começa. Seguindo a linha natural, quando criança, aprendemos muito por 

observação, percepção, exemplos práticos, tanto para movimentos, quanto para hábitos 

alimentares. Sendo assim, movimento e nutrição passam a ser a base da pirâmide para uma 

vida próspera e com saúde, com energia carregada para batalhar e conquistar nossos sonhos, 

e desenvolver nossas competências e habilidades. 

O pensamento inicial é simples, para alcançar qualquer objetivo que seja, você sairá de um 

ponto “A” e alcançará a conquista que te leva para o ponto “B”, sua caminhada até a chegada, 

de um ponto a outro, pode ser facilitada, caso tenha uma capacidade de movimentação mais 

próxima possível a que de fato um ser humano tem ou deveria ter, e que se abasteça com 

qualidade, para aguentar percorrer esse caminho sem que seu combustível   deixe-o na mão, 

no meio do caminho. 

Indo além, e dando um pouco mais de complexidade ao pensamento, podemos dizer que 

quanto melhor é a sua capacidade de movimentação humana, maior são suas possibilidades 

de êxito, isso para qualquer área da vida, pois o desenvolvimento motor está diretamente 

relacionado ao desenvolvimento cognitivo, a dicotomia corpo e mente não existe, somos um 

só, uma mente pensante dentro de um corpo físico móvel, que quanto melhor se movimenta, 

melhor pensa. 

A partir do momento que entendemos a importância de ter uma base de movimentos bem 

desenvolvida, dar esse repertório de movimento para seu corpo, adquirir o entendimento de 

como funciona uma alimentação adequada para o estilo de vida que você seguirá, basta 

analisar o meio em que vive, e ver se esse meio está de acordo com seus objetivos. Ou seja, 

se você tem como referências, pais que são sedentários, se você vive rodeado de amigos 

inativos, você terá o aprendizado de sedentarismo pois, por mais que os pais coloquem seus 

filhos para praticarem alguma atividade física, ou por mais que seus amigos tentem te 

motivar, se eles mesmos não servirem de exemplo, o engajamento numa determinada 

atividade está correndo um grande risco de não acontecer, ou então pode até acontecer, 

mas de forma não sustentável. 

Então para você que tem exemplos próximos, de um estilo que não queira para sua vida, 

trate de se juntar com pessoas com o mesmo propósito ou pensamento que os seus, e se 

você ama as pessoas que o rodeia, tente ser esse exemplo, busque inspirar essas pessoas a 

adquirirem hábitos que potencializarão o próprio ser. Não precisa ser chato, tentando impor 

seu estilo ou coisa do tipo, simplesmente a convide a pensar sobre a vida de uma forma 

diferente, a olhar a vida sob uma nova ótica. 



As vezes nossos pais não fazem ou fizeram por mal, talvez simplesmente não saibam como 

podem fazer melhor ou de uma outra forma, para que tenhamos um desenvolvimento 

diferente, pois não tiveram exemplos que os motivaram a ter esses hábitos ou acesso a 

informações que você teve para chegar nesse pensamento. Cabe a nós a responsabilidade 

de atualizá-los, para que tenham uma melhor qualidade de vida. 

 

Um fato que talvez corrobore, e também sirva de alerta para a reflexão é a de que estamos 

caminhando para a terceira geração de pais que não cozinham para seus filhos, o que remete 

também ao pensamento de que, se não estamos alimentando nossos filhos com os valores 

que aprendemos na nossa infância, não podemos esperar que nossos filhos adquiram tal 

conhecimento e valores iguais aos da sua criação, de pessoas diferentes e que não viveram 

com você, como exemplo as empregadas domesticas ou qualquer outra pessoa que venha 

ajudar no processo de criação e formação da sua família. Nenhum problema em termos ajuda 

externa, mas que seja delegado funções condizentes com os “cargos”. Vejo como uma tarefa 

tão importante, para uma sociedade mais educada, mais amorosa, mais inteligente, mais 

harmoniosa, que não deveria ser de responsabilidade de alguém que não seja dos próprios 

pais a educação de nossos filhos. O colégio escolariza, a doméstica ajuda no cuidar, e os pais 

educam! 

Você pode estar indagando: mas na correria de hoje, é impossível. 

E eu te convido para mais uma rápida reflexão. 

Quanto custa uma empregada? Um carro de luxo? A creche para uma criança aos 3 anos de 

idade? E o tablet para uma criança ficar quieta? Se somar tudo, quanto dá? 

Já pensou em deixar seu filho por um período com seus pais, os avós dele, e deixar com que 

eles transmitam os mesmos valores que transmitiram para você, ou você está tão perdido, 

que esqueceu que quem você é hoje, é fruto dos valores que seus ancestrais ajudaram a 

construir? 

Será que o carro do ano te levará a um local muito diferente do que aquele de 3 anos atrás? 

O que uma creche pode ensinar para seu filho de 3 anos, que você não tenha a capacidade 

para ensinar? 

Vou deixar um espaço, e peço para que faça essa conta: 

Empregada + Carro de luxo + Creche + tablet = ???? 

Depois do cálculo responda: Quantas horas da sua vida você precisa dedicar, para ter 

dinheiro e arcar com esses 4 custos?  

Seria mais prazeroso, mais divertido, te traria mais momentos de felicidade, se ao invés de 

passar esse tempo todo, ocupado e preocupado em ganhar dinheiro, você estivesse ao lado 

dos que ama, dos que realmente importam para sua vida? 



Te garanto que ainda sobraria tempo para realizar muitas outras atividades, o ponto em 

questão não é o tempo, e sim suas prioridades.  

Infelizmente, talvez pela falta de interesse por informações a respeito de como educar nossas 

crianças, vamos negligenciando cada vez mais a cada dia que passa, a formação de nossos 

jovens, não sei se por falta de crença na capacidade cognitiva e de aprendizado de uma 

criança com seus 3, 4 ou 5 anos, ou pela falta do equilíbrio entre as prioridades da vida, o 

fato é que não estamos formando jovens com censo crítico, com capacidade de raciocínio 

criativo, e sim copiadores de trabalho, reprodutores de gabaritos. 

 

 

REFLITA COMIGO 

 

Desde que o homem pensa para viver, a pergunta sobre a vida boa é a mais importante. Em 

relação a essa pergunta, todas as outras são secundarias. 

Para você que aprendeu que a soma dos quadrados do cateto, é igual ao quadrado da 

hipotenusa, ou então que toda proparoxítona é acentuada, talvez tenha que admitir que 

perante essa principal pergunta, todas outras são sem sentido, talvez até ridículas. 

A verdade é que a reflexão sobre a vida boa atravessa os séculos e os homens sempre deixam 

registros na história do pensamento daquilo que sempre considerou o filé da vida, o que de 

mais importante deve acontecer para que ela seja bem-sucedida. 

Faço questão de apresentar uma história para a primeira grande resposta sobre a vida boa 

que tivemos, e na sequencia as mensagens que alguns dos maiores pensadores da história 

deixaram para nos ajudar a seguir em nosso processo de evolução enquanto ser humano. 

Escutei essa história em uma palestra que assisti do professor Clóvis de Barros Filho, um 

homem de capital intelectual admirável, e que também deixo como sugestão de leitura e 

palestras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



A PRIMEIRA GRANDE RESPOSTA 

 

La na mitologia Homero escreveu a “Odisséia”, a aventura de Ulisses, nosso herói, e essa 

história resumida é mais ou menos assim: 

“Ulisses era rei em Ítaca, e foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra 

Tróia. O porquê dessa guerra: o príncipe de Tróia pegou a mulher do rei de Esparta, Menelau. 

A mulher era Helena, maravilhosa Helena, e o príncipe de Tróia impiedosamente a seduziu. 

Menelau então atravessado pelo ciúme, declara guerra a Tróia e convoca todos os gregos 

para se juntar a ele. Ulisses não queria guerra, estava de boa lá em Ítaca com sua mulher 

Penélope, no seu lugar, adorado pelos seus súditos, aplaudido por onde passava, não queria 

ir de jeito nenhum para guerra.  

Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem dessa vingança contra os 

troianos e Ulisses teve que ir, não teve jeito. A permanência de Ulisses nessa guerra foi de 10 

anos. E durante esse tempo os troianos estavam ganhando a guerra, passando o carro nos 

gregos. Foi aí que Ulisses teve a ideia do famoso cavalo de Tróia. Encheu um cavalo enorme 

e deu de presente para os troianos, tendo assim aceitado sua derrota.  

É com festa, quando todos comemoravam a vitória, bebendo, com lindas mulheres lá, aquela 

doideira toda de festa, comemoração e tal. De repente saem do cavalo os gregos, correndo 

impiedosos para cima da galera, aquela confusão toda e tal, faca para lá, sangue para cá. Até 

ganharem a guerra. 

Ulisses volta para casa, condecorado como herói. PORÉM, durante a guerra, ele fez uma 

“cagadinha de leve”: furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, Deus dos mares. 

MANO, ele furou o olho do FILHO DO DEUS DOS MARES, aí não prestou, e o que é pior é que 

um ciclope só tem um olho, consegue imaginar?!. Pois é, Poseidon ficou puto, e resolveu 

aborrecer Ulisses. Fez com que Ulisses levasse 10 anos para voltar para casa. Claro, Deus dos 

Mares na Grécia tinha tudo para aborrecer Ulisses. Desses 10 anos passados na guerra, 

durante 7 anos Ulisses passou na Ilha de Kalypso.  

Uma Deusa grega, maravilhosa, com sorriso branco lindo, lábios carnudos, pele cor de jambo, 

coxas torneadas, olhos cor de esmeralda e uma cinturinha de causar frisson em qualquer 

rodinha de amigos.  

Imagine como quiser, afinal é mitologia e nada disso existe mesmo – assim é a minha Kalypso. 

E Kalypso se apaixonou por Ulisses, que estava doido para cair fora daquela vida de doideiras. 

Ela tinha uma ilha paradisíaca tipo 5 estrelas, com ninfas apetitosas que a ajudavam nas 

tarefas, servindo uvas e fazendo massagem nos convidados, preparando lagosta, drinks com 

água de côco. 

Você pode estar se perguntando: mas que castigo é esse que Poseidon deu para esse cara, 

com uma Deusa dessa, com ninfas perambulando para lá e para cá, num lugar paradisíaco?? 



A treta era que toda noite Ulisses ia para beira da praia e chorava, pedindo para voltar para 

sua Penélope, para Ítaca, para os braços de sua amada, para o seu lugar. Escutando seu 

pedido, Zeus, o Deus dos Deuses ordena que Kalypso, uma simples Deusa ninfa, liberte 

Ulisses. Ela tinha que liberá-lo, o chefão da parada toda que mandou, então ela tenta uma 

última cartada, ela chega para Ulisses e diz: 

“Gatinho é o seguinte, eu tenho que te liberar, Zeus ouviu suas preces foi com a tua cara, 

mas eu também curti a sua, mó atraente e se você ficar comigo eu te dou a eternidade.”  

Isso significava virar Deus, e Ulisses, era humano, mortal, igual a nós e a proposta ainda tinha 

uma cautela: 

“Além da eternidade eu te concedo a juventude, pois de nada adiantaria a eternidade e não 

continuar gatinho, viril...” 

Ulisses com essa proposta, dá a primeira resposta filosófica que temos para a nossa questão 

sobre a vida boa. Ele disse: 

É preferível uma vida de mortal, humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma 

vida de Deus no lugar errado, muito obrigado pela sua proposta, mas eu vou embora!!  

CHUUUPA KALYPSOO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moral dessa História: A primeira grande lição da história do pensamento ocidental: existe um 

lugar para você, um jeito certo de você viver, que tenha a ver com a sua natureza, que tem a 

ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais, se você estiver no lugar certo a vida 

tem tudo para ser boa, caso contrário, nem Kalypso resolverá seu problema. 

 



FILOSOFIA DE VIDA 

Somos a excelência, somos a entrega, somos energia em movimento! 

 

É exatamente aí que a filosofia começa, o que será que a vida tem que ter para valer a pena? 

 E o primeiro pensamento vem com Aristóteles: 

350 A.C, Aristóteles garante que o filé da vida, o que definitivamente tem que acontecer, o 

que você deve buscar do nascimento a cova, é a excelência de si mesmo, o pleno desabrochar 

da natureza, ir mais longe possível com os recursos naturais que são os seus, assim o cantor 

busca a excelência no canto, Cesar Cielo na natação, Usain Bolt correndo os 100 metros rasos, 

haverá talentos para vendas, outros para explicação, tornar ideias complexas discursos 

simples. Haverá tantos talentos e você viverá bem, sentirá felicidade, o gozo da vida é ser o 

mais perfeito de si mesmo, buscar a excelência da sua especificidade. É o que acontece com 

as plantas, que se a vida der certo ela se torna uma grande e produtiva árvore, ela atinge o 

máximo de si mesma, assim como cada um de nós deve buscar a excelência, porque a 

excelência é condição da felicidade. Felicidade que os gregos definiam como eudaimonia, a 

felicidade que é o que você sente quando você devolve para o mundo aquele investimento 

que o mundo te deu em forma de talentos e habilidades, você devolve em forma de 

expertise, em forma de competência, em forma de performance brilhante. Aí você é feliz, 

porque foi o mais longe possível naquilo que poderia ir. 

Diferente disso, você viverá em qualquer lugar, medíocre, a vida seria menos excelente, 

menos brilhante. Prazer, Pensamento Aristotélico. 

Os gregos foram morrendo, e seus pensamentos vieram a ser substituídos por um outro, um 

outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo, e esse outro jeito também tinha um 

grande líder, um grande mestre espiritual chamado Jesus. 

Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles, este você sabe era grego, da 

academia de Platão, Jesus era Judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles se tornou um 

subversivo na academia, Jesus se tornou um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que 

ninguém tinha dito antes e como grande sábio que era, respondeu a nossa pergunta, e a 

resposta de Jesus é impactante até hoje. A vida que de fato vale a pena é a vida 

assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, principalmente para nós, 

que escutamos, egoístas que somos, que o sucesso da nossa vida tem a ver com nosso 

próprio ganho, nossa própria riqueza, nosso próprio conforto, com nosso próprio poder,  

Jesus vem pra dizer basicamente ao contrário: o sucesso da vida, aquilo que fará de você um 

vivente feliz, é  a entrega, é proporcionar é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do 

que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse 

ele não sorriria, é permitir que o outro sinta alegria que se você não estivesse ele não sentiria, 

ai sim você terá vivido uma vida que valeu a pena. Prazer, Pensamento de Cristo. 



Chegamos na modernidade e o homem descobre que o universo não é uma máquina como 

queria Aristóteles, descobre que o universo é uma zona, infinito e ele é povoado por energia 

em trânsito, o homem percebe por Copérnico, Galileu e Newton que a sua própria vida é 

energia, energia emanada por um aglomerado de matéria que em algum momento se 

deteriora e se reconstrói, percebe que existe vida enquanto existir energia e que a sua 

própria vida é energia que dura um certo tempo, com prazo de validade. O grande mestre 

agora é Espinoza, pensador holandês, um dos 3 maiores da história do pensamento diz: 

Se a vida é energia, a vida boa é com muita energia. Essa energia que é a nossa, ele denomina 

como potência de agir, quantidade de energia que dispomos para viver num determinado 

segundo, potência de agir, energia vital, vontade de continuar vivo, tesão pela vida, libido, 

outros nomes para mesma coisa. Se a vida é energia, sua potência de agir tem que estar 

superior a zero, porque se bater no zero a vida acabou e você é o tempo inteiro uma luta 

pela potência de agir em alta. Pensamento de Espinoza. 

Chegamos no mundo de hoje, e na hora de refletir sobre a vida que vale a pena surgirá uma 

última resposta, um último esforço, e a resposta é de Jean Jack Rosseau, nascido na Suíça, 

ficando muito conhecido por ter ajudado com a sua inteligência a desencadear o processo 

revolucionário na França. Rosseau dirá que a felicidade do homem nada tem a ver com o 

resto da natureza, porque a vida do homem nada tem a ver com a vida do resto da natureza.  

 

Na natureza tudo é exatamente do jeito que é, tudo vive do jeito que vive: o vento venta do 

jeito que tem que ventar, a maré também, o papagaio e o periquito. Tudo é necessariamente 

desse jeito. Mas na vida do homem, a cada passo ele escolhe, ele delibera, ele decide a cada 

passo ele faz a vida acontecer e ele decide jogar no lixo tantas outras vidas que ele não 

escolheu viver, portanto, diz Rosseau, a verdadeira felicidade, é quando você acerta na sua 

escolha, pressupõe o uso adequado da liberdade, ninguém comemora mitoses e meioses 

dentro do próprio corpo, porque isso acontecerá de qualquer jeito, o homem comemora 

quando ele ganha podendo perder, quando triunfa podendo fracassar, é ai que ele vibra, a 

felicidade do homem está ausente do resto da natureza, porque na natureza ninguém 

escolhe nada, um gato nasce programado pra viver uma vida de gato, um gato não inventa 

moda, gato com fome não come alpiste, ele é escravo da sua natureza, da mesma forma que 

o passarinho com fome não come filé. Você sabe que você não é nem gato, nem pássaro, 

porque se tiver com fome você come o alpiste fácil, alguns atualmente chamam de linhaça, 

come o filé, cozido, frito, empanado, se o calo apertar, come o gato, o pássaro. Para o homem 

não há limite, ele inova, empreende, toma decisões nunca tomadas antes, ninguém na 

natureza vive igual ao homem. Cabe ao homem construir e pavimentar sua trajetória 

assumindo as responsabilidades de todos os equívocos, por exemplo, se você está lendo esse 

livro, é porque você escolheu assim. Pensamento de Rosseau. 

A nossa sociedade pode ser diferente do que é, a nossa convivência pode ser diferente do 

que é, porque entre nós há liberdade, portanto, podemos fazer melhor! 



AFINAL, O QUE É TER UMA VIDA BOA? 

 

O que a vida precisa para valer a pena?  

Para Aristóteles é a excelência de si mesmo, para Jesus é a entrega e o amor, para Espinoza 

é a alegria e a potência de agir, para Rosseau é a liberdade e a fidelidade aos próprios valores. 

Qual dos quatro será que tem razão?  

Certamente os quatro.  

Sua vida é melhor se você explorar o que tem de mais forte, se você se entregar aos outros 

e tiver com gente feliz por perto para comemorar, sua vida é melhor se você se alegrar, se 

você decidir com inteligência e fidelidade. Por isso os quatro falam de felicidade, e eu 

acredito também. 

Felicidade é um instante da vida que você gostaria de repetir. Um instante da vida que você 

gostaria que não acabasse ali, um instante da vida que num outro dia a gente fizesse de novo. 

Felicidade é esse instante que você um dia pretendeu a eternidade, é esse instante que você 

lamenta que tudo na vida tem um fim, felicidade é esse instante que se Deus quiser a gente 

vai repetir, porque eu espero que pelo menos por algum segundo você tenha rido e 

desfrutado, que ao menos um segundo tenha pensado coisas que não tinha pensado antes, 

que ao menos um segundo tenha pensado em indicar esse livro para um amigo, um filho ou 

uma pessoa querida, e se isso aconteceu, admita, você foi feliz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



A CURA  

DESPERTANDO A CONSCIÊNCIA 

 

O objetivo dessa sessão de estudo é fazer com que você comece a entender sobre alguns 

conceitos que norteiam a forma e a qualidade de nosso estilo de vida.  

Podemos viver de forma leve e tranquila, realizando tarefas do cotidiano, investindo tempo 

em tudo aquilo que nos aproxime das metas traçadas para o dia e dos objetivos que temos 

para vida. Mas também podemos usar do tempo que temos disponível, desempenhando 

funções que você não acredita, que não estão de acordo com seus princípios e valores, que 

nos leva há um looping infinito a caminho de lugar algum, o famoso “enxugar gelo”. 

Para entender o que é de fato ter uma vida produtiva e saudável, e como sustentar esse estilo 

de vida, precisamos entender, ter consciência dos 4 pilares de evolução do ser humano: 

1 – Espiritual - Propósito (Dar sentido) 

2 – Emocional - Clareza (Meta e Foco) 

3 – Mental - Método (Mentalidade)  

4 – Físico - Energia (Movimento, Alimento, Descanso) 

 

Descobrir seu propósito de vida, dar sentido para a atividade que pretende realizar, ou para 

algum resultado que deseja alcançar, seja ele qual for, em qualquer área da sua vida, se você 

não vê um sentido para continuar a caminhada, dificilmente você concluirá a jornada em 

busca de seus sonhos. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, como ser produtivo na 

nossa rotina de desenvolvimento pessoal para melhorar nossa qualidade de vida, é 

extremamente importante você descobrir o sentido que tem para você sair de sua zona de 

conforto, para que alcance resultados extraordinários em sua vida. Pode demorar o tempo 

que for, mas uma vez que descobrir seu propósito, comemore, agarre com força, acredita, e 

assim um novo mundo abrirá bem a sua frente.  

Ter clareza sobre suas metas é essencial para explorar o seu máximo potencial, realizando 

tarefas que você sabe fazer com excelência, e não perder o foco, consequentemente não 

gastar seu tempo com funções que talvez você não domine tanto e que podem ser delegadas. 

Perceba que a gestão do seu tempo é extremamente importante, para isso estabeleça 

prioridades para cada momento da sua vida. Trazendo para o nosso universo de 

desenvolvimento humano, ter claro que o aperfeiçoamento do Eu como ser humano é fator 

crucial para termos uma vida mais leve e sustentável, dedicar um tempo para tal 

desenvolvimento, em algum momento da sua vida ter que ser prioridade, e sua saúde deve 

estar no topo dessa tabela junto com outros pilares como família, profissão, amigos, pois não 

é atitude inteligente, sacrificar um pilar que esteja fluindo bem, em prol de outro. 



O método que vou te apresentar é simples, flexível e de uma aplicabilidade prática que chega 

a encantar. O que não significa que será fácil. Farei de tudo para facilitar seu aprendizado e 

otimizar seus resultados, mas tem uma máxima que é a seguinte: “não dê o peixe, ensine a 

pescar”, ou seja, eu vou te mostrar o caminho, vamos colher as minhocas juntos, preparar os 

anzóis, e seguir lado a lado até chegarmos ao rio, mas chegando lá, é você quem decide se 

vai pescar e ter uma bela refeição, ou se continuará inerte. Uma vez entendido a cultura do 

movimento, você estará preparado físico e mentalmente para as cargas de estímulos 

estressantes que sofremos constantemente em nosso dia a dia. 

Ter um propósito claro, e saber qual método seguir, o próximo passo é traçar estratégias para 

aumentar e potencializar nossa energia, para que possamos viver em performance, como 

atletas, os Atletas da Vida Real. Sabe aqueles que acordam cedo para encarar sua jornada de 

trabalho? Aqueles que além de seus sonhos e metas pessoais colaboram para a realização de 

sonhos de outras corporações que não a sua? Conhece alguém que mesmo depois de um dia 

tenso de trabalho, ainda tem que ter energia para brincar com seus filhos, ajudar nas tarefas 

de casa, dedicar um tempo para seu parceiro? Soa familiar, faz sentido para você essas 

pessoas serem chamadas de Atletas da Vida Real? Pois para mim, cada um deles já tem a 

minha medalha de ouro. 

Se o que você estudou até agora fez algum sentido para você, continua comigo que a jornada 

está só começando, e tem muito conhecimento para ser adquirido ainda, pode acreditar. 

Quando o assunto é Energia, a prosa é longa. 

Em cada capítulo terá sacadas intrínsecas de produtividade, como aplicar a teoria na prática, 

para que você consiga otimizar seus ganhos em conhecimento sobre o determinado assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENTALIDADE 

 

Vamos refletir um pouco sobre Mindset. 

Já parou para pensar como nossa vida é influenciada por nossos pensamentos? Consegue 

perceber o quão forte é a força do seu pensamento? Acredita que a forma como 

mentalizamos um determinado assunto impacta diretamente em nossas ações referentes a 

esse tema? 

Atualmente muito se fala nesse termo, mas afinal o que de fato é o tal mindset? 

Seria o pensar positivo, e tudo correrá bem? Ou simplesmente ignorar problemas, 

pensamentos negativos e sua vida será um mar de rosas? 

Mindset, traduzindo para o português seria mentalidade. 

Temos por definição: estado, qualidade daquilo que é mental, do que caracteriza os 

processos e atividades da mente. Podemos dizer que é o conjunto de manifestações de 

ordem mental (crenças, maneiras de pensar, disposições psíquicas e morais) que 

caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou indivíduos, personalidade, o 

desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, mente, inteligência, pensamento. 

Sua origem, mentalité, conjunto de crenças e hábitos do espírito que informam e comandam 

o pensamento de uma coletividade, comum a cada membro dessa coletividade, com 

influência do inglês mentality, poder ou capacidade mental, inteligência. 

O termo mindset tem sido muito utilizado pela psicologia moderna para auxiliar no 

entendimento das atividades da mente para que alcancemos sucesso em várias áreas da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Pois então, o que chamamos de mentalidade, ou mindset, é uma configuração da mente, é a 

lente ou o estado de espirito através do qual vemos o mundo pela qual simplificamos o 

número infinito de possíveis interpretações a cada momento. É uma capacidade natural do 

ser humano, porém a questão é: a mentalidade não é irrelevante, pelo contrário, ela tem um 

papel fundamental para nossa saúde e bem-estar! 

 



Em estudo realizado para saber o efeito da morfina em situação pós-operatória, aplicados 

em pacientes de cirurgias torácicas para controle e alivio da dor, sendo o procedimento 

realizado de duas formas: 

1º presencialmente e por médicos ou; 

2º computadorizado. 

O estudo consistiu em analisar as respostas pós-operatória de dois grupos de pacientes que 

recebiam sua dosagem de morfina por um médico, e o outro grupo de forma 

computadorizada. O grupo que teve o acompanhamento e orientação médica, obteve 

resultados estatisticamente significativos em relação ao alivio de dor, e recuperação pós 

cirúrgica, em relação ao outro grupo. Esse grupo de orientadores foi além, e testou o 

protocolo em outros pacientes onde obtiveram os mesmos resultados para tratamento de 

ansiedade, Parkinson, Hipertensão. 

Apesar das dosagens administradas ser a mesma em ambos os grupos, os benefícios não 

foram os mesmos, um grupo acabou se beneficiando mais do que o outro, simplesmente pela 

orientação médica quando estava presente. O fato é que a presença médica por si só não 

teria capacidade de promover efeitos fisiológicos distintos num mesmo tratamento, o que 

nos leva a pensar que existe um outro fator que agiu no resultado final. Poderíamos dizer 

que esse fator, seria o que conhecemos com efeito placebo. 

Em um outro caso, na indústria farmacêutica, em sua realização de testes para comprovar a 

eficácia de medicamentos produzidos para doenças cardíacas e câncer, realizaram um teste 

em 100 pessoas e 75% dos pacientes obtiveram os benefícios esperados com o 

medicamento. O fato interessante, é que quando foram para contraprova, com outro grupo 

de 100 pessoas, enquanto ingeriam pílulas placebo para o mesmo tratamento, não foi 

incomum obterem 40%, 50%, 60% e até 75% de resultados positivos também, só por 

acreditarem que estavam fazendo uso da mesma medicação. 

 

Natureza do placebo 

 

A real natureza não tem a ver com pílulas falsas de açúcar ou qualquer outro composto, e 

sim com uma demonstração poderosa, consistente e robusta da força de nossa mentalidade. 

No acreditar que existe um caminho para a cura, e buscar estimular em nosso próprio corpo 

fontes curativas. 

Da mesma forma que refletimos sobre a área médica, podemos trazer essas reflexões para o 

mundo da atividade física, fazendo um paralelo com o treinamento. 

Você está bem condicionado porque treina dedicadamente ou porque acredita que treinar 

dedicadamente o fará bem condicionado? 



Já parou para pensar em quantas pessoas que você conhece não conseguiram dar 

andamento à rotina de exercícios físicos? Provavelmente essas pessoas não enxergavam no 

planejamento atual chances de êxito, não acreditavam que com aquele método seria capaz 

de realmente alcançar seus objetivos, não confiava que a proposta responderia à altura de 

suas expectativas. Vejamos um outro exemplo: 

Um grupo de pesquisadores norte americano reuniu um grupo de 84 camareiras de hotel 

para realizar a seguinte pesquisa: 

Uma entrevista onde eram questionadas sobre a carga de exercícios físicos que teriam 

durante seu dia, e a satisfação pessoal e profissional. Numa escala de 0 a 10, um terço deu 

nota 0 para a carga de exercícios físicos diário, desprezando totalmente seu trabalho como 

uma atividade física, que de fato é. Separaram essas mulheres em dois grupos, onde um 

grupo recebeu a seguinte informação: seu trabalho é um ótimo exercício! E foi explicado em 

uma palestra de 15 minutos os benefícios que as atividades exercidas em seu trabalho 

poderiam gerar e o que se esperava de resultado. Para o outro grupo, não disponibilizaram 

nenhuma informação, apenas acompanharam e mantiveram sua rotina. 

O grupo que obteve informação, retornou para o teste depois de algumas semanas e foi 

constatado melhoras significativas referente a gordura corporal, diminuição da pressão 

arterial sistólica, maior satisfação no trabalho, enquanto o outro grupo sem informação, 

mantiveram seus índices sem nenhuma melhora significativa. 

A conclusão que podemos tirar desse estudo é: Acreditar no seu treinamento, método, é 

essencial para que obtenha resultados positivos. De nada adianta treinar várias horas uma 

metodologia, se você não acreditar que aquele método fará com que você alcance 

determinado resultado. 

Reflexão: Como controlar a rotina dessas mulheres para cercar todas as variáveis é bem 

complexo, esse estudo abre margem para o questionamento: Poderia, o grupo com 

informação, ter realizado alguma atividade extra, para potencializar o resultado? 

Pensando nisso, veja mais um exemplo, agora de um grupo de pesquisadores de Harvard, 

que realizou o seguinte estudo: 

Cidadãos norte-americanos eram convidados a experimentar dois Milk-shakes, um contendo 

a informação nutricional de 0% de gordura e apenas 140 calorias. Na semana seguinte, 

experimentavam o outro com a informação nutricional de 50% de gordura, 36g de açúcar, 

620 calorias. Enquanto experimentavam a delícia, eram monitorados de forma intravenosa, 

a Grelina, ou hormônio da fome. Nutricionistas metabólicos dirão que quanto maior a ingesta 

calórica, menor a taxa de grelina no sangue, porém nesse experimento, o milk-shake foi o 

mesmo nas duas experimentações, o que mudou foi a forma como era interpretado antes da 

ingestão pela mente, pois foram condicionados a pensarem em um shake mais calórico e o 

outro menos calórico. 



Repare que no âmbito nutricional, o fato é o mesmo: a forma como você interpreta aquilo 

que ingere, interfere diretamente nos resultados que espera obter com determinada 

estratégia nutricional. 

 

Vejamos o estress 

 

Atualmente, 90% dos motivos que levam as pessoas ao médico são doenças ligadas ao 

estresse. 

Existem basicamente três tipos de stress: 

1 - Físico – acidentes, lesões, quedas, choques físicos 

2 - Químico – bactérias, vírus, hormônios em alimentos, metais pesados, ressacas, níveis de 

açúcar no sangue 

3 - Emocional – tragédias familiares, perdas de emprego ou financeiro. 

Em alguns casos, o tratamento do estresse pode ser efetivo com medicamentos 

convencionais da indústria farmacêutica, mas na maioria dos casos, essa alternativa é apenas 

uma saída imediatista, que encobrirá o real fator estressante, dificultando cada vez mais o 

encontro da origem da doença e consequentemente seu tratamento. 

A forma como criarmos nossa mentalidade para determinada ocasião, é que decidirá o 

resultado de nossas ações. 

Em uma pesquisa realizada com 300 empregados de uma determinada empresa, onde foi 

identificado um alto nível de stress depois de serem noticiados que 10% da sua força de 

trabalho atual seria dispensada. Dividiram em dois grandes grupos onde metade assistiu um 

vídeo motivacional de 3 minutos sobre stress antes de iniciarem sua jornada de trabalho, e 

o outro grupo, um vídeo relatando os problemas relacionados a tal. 

O grupo que assistiu vídeo motivacional, apresentou melhoras na sua qualidade de sono, 

menor relato de dores nas costas, e aumento do desempenho no trabalho, enquanto ao 

outro grupo, não foi constatado nenhuma melhora estatisticamente significativa. 

Apresentei 4 estudos, na área da medicina, no exercício, na dieta e no stress. 

Aqui fica provado que a mentalidade é importante e influencia diretamente em nossas vidas, 

casos médicos, exercícios físicos, dieta. Mas como modificá-la, como configurá-la, para que 

consigamos explorar nosso máximo potencial? 

Podemos usar nossa mentalidade para mudarmos nosso comportamento em relação a 

inteligência e talento por exemplo, se pararmos de pensar que são habilidades que nascemos 

com elas, e começarmos a acreditar que ambas são habilidades que podem ser trabalhadas 

e desenvolvidas ao longo de nossas vidas com disciplina e dedicação, a curto, médio e longo 



prazo ocorre transformações impressionantes em nossa vida. Podemos modificar nossa 

mentalidade em relação ao envelhecimento, deixando de vê-lo como um processo inevitável 

de deteriorização, para vê-lo como um processo de ganho de sabedoria e de crescimento, 

assim não apenas moldaremos o percurso de nosso envelhecimento, mas ainda 

prolongaremos a longevidade. 

Apesar do contexto ser diferente a mensagem é a mesma, seu mindset é importante. Não 

estou dizendo que a medicina não serve, muito menos os exercícios e o que você come, o 

fato é: os efeitos psicológicos e fisiológicos de qualquer coisa na nossa vida pode e é 

influenciado pela sua mentalidade. 

 

Não é só a doença que começa na mente, tudo começa na mente! 

 

Você precisa chegar a raiz da sua doença para alcançar a liberdade. Se eu mudar minha 

percepção, minha mente, minha crença sobre a vida eu mudo os sinais que entram e ajustam 

as funções das minhas células. 

Antigamente, nosso corpo agia instintivamente, quando por exemplo, um tigre estava 

correndo atrás de nós. Nosso corpo entra em um estado de “luta ou fuga” dispendendo 100% 

de nossa energia para aquela tarefa, pois menos do que isso colocaria ainda mais em risco 

nossas vidas. Hoje o tigre já não é mais problema, e sim os cônjuges, o chefe, os boletos que 

estão para vencer, e ainda assim, o sistema reage do mesmo modo, como se fosse uma 

reação de vida ou morte. E agimos em modo de lutar ou fugir o tempo todo. Por definição, 

estará mobilizando recursos do seu instinto, do seu sistema eliminatório, imunológico, dos 

centros cerebrais superiores e colocando aquela energia nos músculos para lutar por sua 

vida. Significa que sua memória não é tão boa, sua concentração é baixa. Não pode digerir a 

comida corretamente. Não elimina toxinas corretamente. E seu sistema imunológico está 

comprometido. Cronicamente, o tempo todo. 

 

Não há nada físico, tudo é energia! 

 

O que tem de físico é ilusório, pois se pegarmos para analisar, aproximadamente 80% do 

nosso corpo é composto de água, nossas células contém um núcleo, onde existe nosso DNA, 

que por sua vez é composto de átomos, que tem como composição, prótons, elétrons em 

constante movimento e espaço. Se pegarmos uma maça como exemplo, um elétron seria do 

tamanho de um grão de açúcar, e a distância entre um elétron e outro é cerca de 99,99% de 

espaço vazio. 

Temos trilhões de bactérias e micróbios em nosso corpo, na verdade temos mais bactérias 

do que células em nosso corpo. E a maioria delas vive no intestino.  



O microbioma é como um pequeno universo dentro do intestino. Ele constantemente realiza 

limpezas, estimula a imunidade, cria vitaminas, e mantém os patógenos fora do nosso 

sistema. Se o microbioma de alguém é morto, por inúmeros motivos, principalmente uma 

dieta ruim, stress, medicamentos, talvez você mate esse microbioma o bastante de modo 

que a própria parede intestinal começa a se ferir. Se você começa a ter buracos nas paredes 

do intestino, o lixo vaza na corrente sanguínea e se espalha por seu corpo. A chave é que 

precisamos remover isso. Precisamos remover os itens de ataque. Corrigir a dieta. Começar 

a cura. Se pudermos estimular o sistema imunológico, remover os ataques que causa a si 

mesmo diariamente, então vai se curar muito mais rápido do que o tempo que levou para a 

doença ser processada. Essa é a beleza da cura. 

Entendido a origem desse termo e seu conceito, fica a reflexão: 

Qual o mindset do ser humando?  

Qual o mindset do brasileiro?  

Qual é o seu mindset? 

Caso seja seu primeiro contato com esse termo, provavelmente ainda não tem informações 

suficientes para responder a essas questões, mas continue comigo. 

Para que você consiga identificar qual mentalidade tem praticado com mais frequência, 

proponho pensar o seguinte:  

1 – Ou temos um mindset fixo e limitado, onde alimentamos sempre as mesmas crenças, 

buscando prova-las a todo momento e onde, provavelmente, alcançamos os mesmos 

resultados de sempre. 

2 – Ou temos um mindset de crescimento e progressivo, onde estamos abertos a analisar 

crenças diferentes das nossas e caso seja avaliado como pertinente, adotamos como nossa 

nova crença para alcançarmos resultados diferentes, em muitas vezes extraordinários. 

E aí, tem alcançado resultados extraordinários em sua vida, ou continua analisando os 

eventos que ocorrem contigo sempre da mesma forma? 

Essa capacidade de análise dos comportamentos e processos mentais é chamado de 

Programação NeuroLinguistica (PNL). A PNL não irá reprogramar você como acontece com 

os produtos tecnológicos e robóticos. Essa programação tem como objetivo fornecer 

ferramentas para substituir comportamentos negativos por outros mais alinhados com quem 

você é. Tem a ver com seu cérebro e seu sistema neurológico. É sobre como você processa 

as informações e experiências do mundo. Também não é apenas sobre linguagem ou 

simplesmente o que você fala, mas também sobre como você percebe as informações 

usando seus sentidos, instintos e intuição. 

Utilizando essa habilidade, podemos gerar mudanças necessárias para alcançarmos 

resultados extraordinários em nossas vidas. Para que isso aconteça, primeiro precisamos 

compreender o motivo de agirmos da forma como estamos agindo atualmente, buscar a 



origem, a causa dos atuais eventos que não estão de acordo com nossa percepção de uma 

vida boa, o nosso modelo de mundo, o que chamamos de modelos mentais. São esses 

modelos que definem como perceberemos o que está acontecendo ao nosso redor, como 

nos sentiremos com essa interpretação, como pensamos e finalmente como agiremos em 

determinadas situações do cotidiano. 

O grande “X” da questão é que a maioria desses modelos são inconscientes, não sabemos 

que o temos e isso faz com que ajamos muitas vezes sem saber o porquê de tal ação. 

A PNL permite uma melhor compreensão do nosso funcionamento interno, identificando 

nossos modelos mentais, para que possamos questioná-los, refletir sobre, e caso seja 

preciso, ressignificá-los. 

Esse aspecto influenciou o surgimento do nome programação, pois esse conhecimento 

sugere que a partir de nossas histórias, experiências, valores, somos programados a ter 

determinadas crenças e modelos mentais que impactam diretamente o nosso 

comportamento. Deste mesmo modo, a partir de técnicas de PNL, podemos reprogramar 

nossa estrutura interna com foco nos resultados que queremos alcançar. 

Cada um de nós tem histórias de vida diferentes, consequentemente valores, interesses, 

crenças e motivações diferentes, o que nos leva a ter percepções de mundo diferentes um 

dos outros. Vemos situações de formas distintas, por exemplo uma barata pode ser um 

pequeno e banal inseto para uns, e um alienígena extremamente assustador e perigoso 

gerando pânico em outros. O que quero dizer é que essas reações distintas interferem 

diretamente no nosso relacionamento interpessoal. 

Refletindo sobre o exemplo, pegamos dois indivíduos. A realidade externa desse evento é a 

mesma: uma barata a sua frente. Essa informação é recebida por nossos canais sensoriais 

(NEURO), que passam por filtros (PROGRAMAÇÃO), e forma uma representação interna para 

cada indivíduo. Essa representação interna gera um estado, ou seja, leva a diferentes 

emoções que acabam interferindo na fisiologia e também nos comportamentos, nas ações 

desses indivíduos, tanto no aspecto verbal, quanto no aspecto não verbal (LINGUISTICA). 

Repare que a grande diferença está relacionada aos filtros utilizados, pois esses são 

diferentes para cada indivíduo, de acordo com experiências passadas vividas ou percebidas 

por cada um. Provavelmente o indivíduo que viu a barata como uma enorme ameaça, tivera 

experiências passadas traumáticas ou não positivas, enquanto o outro por não ter eventos 

negativos em relação ao inseto, consegue lidar de forma mais tranquila quando o evento 

acontece. 

Isso significa que o poder da nossa mente é ilimitado? Provavelmente não, mas o que espero 

ter causado em você com esse capítulo é uma reflexão, e inspirá-lo a reconsiderar onde 

realmente estão seus limites. 

 



BIOHACK 

 

Biohack é um termo atualmente utilizado para definir estratégias inteligentes, que utilizamos 

com a finalidade de potencializar o funcionamento do nosso corpo, muitas delas a nível 

fisiológico, através da implementação de hábitos, que uma vez combinado da forma 

adequada, corroboram para um funcionamento ótimo de nosso sistema.  

Nas próximas páginas, você encontrará uma lista de hábitos que aprendi com algumas 

personalidades bem-sucedidas da atualidade, escritores best-sellers que admiro muito - 

como Anthony Robbins e Tim Ferriss, por exemplo. Estudei essas pessoas, e algumas outras 

cujas quais obtiveram resultados em sua vida que gostaria de alcançar, então modelei seus 

hábitos, entendi suas representações internas e apliquei em minha rotina. Uma lista com 37 

hacks que venho colocando em prática no meu dia a dia. Já te aviso, não tente adicionar 

todos de uma vez em sua rotina, eu mesmo ainda não consegui, mas ainda assim os 

selecionei por serem inspiradores, e sei que quando conseguir incorporá-los, trará grandes 

benefícios. Tem coisa aí que muda sua vida com menos de 5 segundos por dia!  

Uma teoria do treinamento, que se confirma num livro chamado “O poder do hábito” é que 

precisamos repetir uma determinada rotina, por 21 dias, para que a mesma vire um hábito 

em nossas vidas. Na verdade, essa teoria é embasada na curva de aprendizagem humana, 

onde temos o maior desenvolvimento de uma habilidade em suas primeiras 20 horas de 

prática. 

Então, não desista antes dos primeiros 20 dias, pode ter algum com o qual você não se 

identifique, e está tudo bem, o objetivo é refletir, e colocar em prática aquilo que faça sentido 

e que seja relevante para sua vida. Que vá de encontro com seus valores. Se você tiver o 

autocontrole e a autodisciplina para colocar nem que seja um deles em prática, você 

conhecerá o verdadeiro significado da palavra evolução.  

Afinal, estamos nessa vida para evoluir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hack #1 - Crie uma lista de “tarefas concluídas” 

  

O mundo inteiro é obcecado pelas chamadas lista de tarefas a fazer. Todo mundo que já 

tentou se disciplinar num dia atarefado já se viu fazendo uma lista com coisas para terminar. 

Só que essa lista te deixa ansioso, nervoso e te faz sentir culpado quando você não consegue 

cumprir cada item no tempo certo. A boa é trocar esse sentimento de culpa pelo sentimento 

de dever cumprido. Ao invés de escrever as coisas que você tem a fazer, experimenta 

escrever a as coisas que você já fez!  

Você se motivará muito mais se, ao longo do dia, for fazendo as tarefas e marcando num 

caderninho tudo o que você completou. E você pode ter mais de uma lista. Por exemplo, eu 

tenho uma lista de cuidados com a minha saúde e preparação física, uma para meus cursos 

online, e uma para meus projetos de caráter pessoal. Parece coisa simples, mas é muito 

gratificante chegar no fim do dia e ver aquelas listas repletas de itens. Mesmo naqueles dias 

em que você acha que não produziu nada, basta abrir a sua lista e ver quantas coisas de valor 

que você conseguiu conquistar. 

 

 

Hack #2 - Complete algo todos os dias 

 

Há dois tipos de pessoas no mundo: as que planejam e as que fazem. A sacada é: esteja no 

segundo grupo.  

Nada contra o planejamento, muito pelo contrário, é uma parte fundamental no seu 

processo de desenvolvimento, mas treine seu cérebro para planejar menos e executar mais. 

Então tenha como objetivo finalizar alguma coisa todo dia. Seja terminar de ler um livro, 

plantar uma árvore ou até mesmo correr uma maratona. Qualquer coisa. Seja o que for mas 

termine algo hoje, amanhã e sempre! Você vai se sentir uma pessoa mais séria, mais dedicada 

e mais comprometida. Junte isso ao hack anterior e no final do dia você se sentirá capaz de 

realizar qualquer coisa. 

 

 

 

 

 

 



Hack #3 - Meça seu progresso diariamente 

  

Se liga em alguns itens que eu meço diariamente: 

 - Quilômetros correndo 

- Carga manipulada durante o treino 

- Minutos dedicados a mobilidade e flexibilidade 

- Tempo dedicado a meditação 

- Litros de água consumidos no dia 

- Refeições feitas e total de calorias 

- Horas em jejum  

Pode parecer nóia, mas lembre-se: tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E o que 

funciona para o treinamento, funciona para o trabalho, para o seu relacionamento, como por 

exemplo, registrar quantas vendas você concluiu no dia de hoje e realizar um comparativo 

com o próximo mês, ou quanto tempo você conseguiu dedicar para estar com sua família 

essa semana. 

Simples assim! 

 

 

Hack #4 - Incorpore mini recompensas a sua rotina 

Às vezes as pessoas ficam tão pilhadas em aumentar a produtividade que elas esquecem da 

própria vida pessoal. À medida em que você for conquistando coisas ou até adquirindo novos 

hábitos desse livro, não se esqueça de presentear a si mesmo por todo trabalho duro. 

Quando você recebe uma bonificação no trabalho depois de gerar um bom resultado, você 

fica motivado para continuar gerando bons resultados, não é verdade? A psicologia é a 

mesma! Cada vez que você terminar uma tarefa importante, dê um presentinho a si mesmo, 

por menor que ele seja. Não precisa ser nada material. Tem vezes que minha recompensa é 

assistir um capitulo de F.R.I.E.N.D.S. Isso me faz um bem do caramba, dou umas risadas, 

pratico meu inglês, relaxa a mente. 

 

 

 

 

 



Hack #5 -  Recrute um co-piloto para voar com você 

 

Para um avião levantar vôo, o piloto precisa estar acompanhado do seu co-piloto. Não 

porque ele não tenha condições de fazer isso sozinho, a questão aqui não é essa, a grande 

sacada é que ele está no mesmo barco que você, ou melhor, no mesmo vôo, e assim como 

você, ele não quer que nada dê errado durante a jornada.  

Pode ser aquele cara que trabalha do seu lado ou aquele que pegou os mesmos créditos na 

faculdade que você esse semestre. Toda noite, antes de encerrar seu dia de trabalho e apagar 

as luzes do quarto, envie um email para ele com um relatório. No relatório, descreva em 

detalhes tudo o que fez de produtivo no dia, como se ele fosse responsável pelo seu 

pagamento no fim do mês. E peça para que ele faça o mesmo. Dessa maneira, você criará 

uma egrégora positiva em torno dos seus objetivos, fica mais disciplinado e ainda tem a 

chance de fortalecer uma amizade. Dando bronca quando o outro fizer corpo mole e 

principalmente motivar com elogios sinceros se o outro mandou bem e foi produtivo durante 

aquele dia.  

 

Hack #6 - Aplique a lei do 80/20 

 

Também conhecida como Princípio de Pareto, a lei do 80/20 mostra que existe uma 

inconsistência enorme entre causas e efeitos, entre esforços e resultados, entre ações e 

objetivos alcançados. De um modo geral, 80% dos nossos resultados vêm de apenas 20% de 

nossos esforços. Agora reflita um pouco sobre a frase aí de cima. Faz sentido, né? Para tudo! 

Ou quase tudo! Aprendi essa com o Tim Ferriss, autor do best-seller The Four Hour 

Workweek. Se você parar para pensar, 20% dos clientes são responsáveis por 80% das 

vendas, 20% dos investimentos geram 80% dos lucros e 20% dos hábitos resultam em 80% 

do sucesso. Vou tentar resumir esse hack em uma frase: Foque nas ações, nas pessoas e até 

nos objetos que mais contribuem para sua vida (20%) e jogue o resto (80%) fora. 

 

Hack #7 - Pare de assistir TV 

 

Se você quer ter mais tempo produtivo no seu dia, se você é daquelas pessoas “good vibes” 

que se sente mal com baixas vibrações, gosta de estar cercado de uma energia positiva, pare 

de assistir TV. Só sai caos, ódio e medo de dentro desse lugar.  Vá ler um livro, faça um curso 

online, mas não ligue a TV. Caso queira entender um pouco mais sobre as técnicas utilizadas 

pelo mundo das telecomunicações, indicaria um documentário chamado “ O século do ego”, 

e nem precisa de TV para assistir também não, tem no YouTube e pode ser visto pelo seu 

celular. 



Hack #8 - Arrume sua cama 

 

Está aí querendo arrumar o mundo, mas não está arrumando nem a sua cama... 

Em O Poder do Hábito, o escritor Charles Duhigg faz questão de dedicar uma seção do livro 

para o simples hábito de arrumar a cama. Ele mostra que arrumar a cama é um hábito 

fundamental porque te faz implementar novos hábitos no teu dia a dia. Fora isso, ele prova 

que arrumar a cama diariamente está diretamente correlacionado com o aumento da 

produtividade e das habilidades de raciocínio do indivíduo. Pode parecer banal, mas 

experimente arrumar a cama todos os dias. Você já começa seu dia com o pé direito: 

produtivo e organizado. 

 

 

Hack #9 - Hidrate-se muito bem 

 

Ao acordar, beba pelo menos 500 ml de água. Perdemos muito líquido durante a noite pelo 

simples fato de estarmos respirando, e não estarmos ingerindo nada, só desidratando. 

Os benefícios são mais do que comprovados, além do fato de sermos composto por mais de 

70% de água. 

Lembrou, beba água, simples assim. 

 

  

 

Hack #10 - Beba água com limão assim que sair da cama 

 

Esse aí tem poderes sensacionais. Além de ter propriedades antibacterianas e antivirais, a 

água com limão refresca o hálito, alcaliza o corpo, aumenta o poder do cérebro e te dá mais 

energia de manhã. Encha um copão d’água, esprema metade de um limão e joga para dentro!  

Mas tem que ser em jejum. Se você comer alguma coisa antes, ele perde o efeito! E não se 

esqueça de guardar a outra metade do limão em papel alumínio para usar na manhã 

seguinte! 

 

 

 



Hack #11 - Tome 15 minutos de sol 

 

Fonte natural de vitamina D e, de acordo com um estudo de neurologia da USP, 80% das 

pessoas que vivem no ambiente urbano são deficientes dessa vitamina. Especialmente se 

você mora num lugar como São Paulo, onde as pessoas vão da casa para o trabalho e do 

trabalho para a casa. Por essas e outras, é extremamente importante tomar pelo menos 15 

minutos de sol todo dia. A vitamina D que nosso corpo absorve pelos raios de sol é necessária 

para a manutenção dos ossos, influencia no sistema imunológico e torna nossa pele mais 

saudável.  

Além de ser nossa fonte de energia mais limpa, e a principal, ou você esqueceu que sem o 

sol, não haveria vida em nosso planeta? Pense nisso! 

 

 

Hack #12 - Faça Jejum 

  

Uma prática milenar, utilizada por Cristo, Buda, citada por Hipócrates, considerado o pai da 

medicina. Os benefícios são vários, desde a autofagia, que é uma espécie de autolimpeza do 

nosso organismo, até um processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, sem 

falar que é uma das estratégias nutricionais mais eficientes em combate a obesidade e ao 

sobrepeso. 

 

 

 

Hack #13 - Coma devagar 

 

A comida leva em torno de três minutos para fazer o caminho da boca até o estômago e 

nosso corpo leva vinte minutos só para reconhecer que está satisfeito e que já não entra mais 

nada. Se você não der tempo suficiente para o HD do teu corpo dizer que está satisfeito, você 

corre o risco de comer duas vezes mais do que ele realmente precisa. Aí já viu né?! Coma 

devagar, lek! Só de mastigar cada garfada de dez a vinte vezes, você já dá um tempo pro teu 

corpo processar a informação e registrar quanta comida ele já botou pra dentro. 

 

 

 



Hack #14 - Crie um workout diário 

 

E você não precisa pagar mensalidade de academia para fazer isso. Eu mesmo malho na sala 

da minha casa. Sem personal trainer e sem a ajuda de máquinas, estou numa forma física 

melhor do que quando eu era jogador de futebol americano nos Estados Unidos e fazia 

musculação pesada 5 vezes por semana. Se liga na minha serie diária: 120 flexões 120 

abdominais 60 curls de bíceps 60 tríceps francês 5 minutos de corda Seis dias por semana 

com um dia de repouso (educadores físicos vão chiar e pedir meu CREF, mas tem dado muito 

certo). Comecei fazendo 20 flexões e 20 abdominais todo dia após acordar e, à medida que 

meu corpo ia se acostumando com essa rotina, eu aumentava as repetições e adicionava 

outros exercícios. De vez em quando, faço barra com pegada supinada mas ainda não 

consegui transformar isso em hábito. Não preciso nem falar o quanto isso me faz bem! Além 

de me sentir saudável pra caramba, me olho no espelho e me sinto um fisiculturista brabão 

daqueles sem tomar uma gota de bomba. 

 

Hack #15 Durma bem 

 

Caramba, Raiam? Mas o que é dormir bem? Dormir de 6 a 8 horas por dia regula a quantidade 

de leptina que seu corpo produz. E a leptina é aquele hormônio que ajuda o seu corpo a soar 

o alarme quando você comeu o suficiente. Se você dorme pouco, seu corpo acaba 

produzindo menos leptina e isso te faz comer em excesso. Alguns hacks que melhoram a 

qualidade do teu sono: 1. Durma e acorde no mesmo horário todos os dias. 2. Desligue todos 

os aparelhos eletrônicos ao menos uma hora antes de capotar na cama 3. Certifique-se de 

que teu quarto está no maior breu possível - nada de luzinha do monitor, nem da televisão 

ou do celular - e com um blackout na janela para bloquear as luzes da rua 4. Não coma nada 

até 2 horas antes de dormir 5. Não tome nada com cafeína depois das 18h. 

 

Hack #16 - Pule corda 

 

Ninguém tem tempo para nada hoje em dia e um simples workout pulando corda pode 

substituir o cardio que você faz na academia. E é um hábito barato. Você pode conseguir uma 

corda por menos de 30 reais ou dar uma de MacGyver e fazer uma gambiarra em casa. Pular 

corda faz bem para a circulação, e é uma estratégia muito boa caso você tenha dificuldade 

de despertar cedo. Levanta, pule por alguns minutos e comece seu dia energizado.  

 

 



Hack #17 - Acorde cedo 

 

Condicione seu corpo a levantar cedo, ter uma rotina matinal ajudará no desenvolvimento 

desse hábito. Ter um tempo entre acordar e trabalhar, ajudará a produzir no trabalho, ao 

invés de levantar, engolir qualquer coisa e correr para o escritório. Se você quer ter o tempo 

e a energia para conquistar tudo o que você planeja ao longo do dia, comece cedo! Você vai 

ter tempo para ler, alongar, praticar exercícios, fazer seu café da manhã. O primeiro passo 

para colocar seu relógio biológico para funcionar direito é comprar um despertador. Coloque 

o despertador do outro lado do quarto para que você realmente levante e desperte. “Ah, 

mas eu já tenho um alarme no meu smartphone.” É exatamente por isso que você tem que 

comprar um despertador! Esqueça essa função. O smartphone emite blue-light, que é algo 

prejudicial para o seu sono. Além da função “soneca”, inimiga #1 da disciplina e da 

pontualidade. Durante a noite, mantenha smartphone desligado. 

 

Hack #18 - Caminhe 1km todo dia 

 

Esse hack aqui é excelente para a galera que fica enrolando na cama para levantar. E é bem 

simples. Só caminhar. Tem uma infinidade de estudos acadêmicos que provam que a nossa 

cabeça funciona melhor e fica mais focada e criativa imediatamente após o exercício.  

Eu tento caminhar 1km todo dia. Tinha muita dificuldade para acordar cedo, e esse hack me 

ajudou a criar esse hábito. Assim que levanto da cama, coloco uma bermuda e um tênis e 

saio pela rua do bairro caminhando. Você pode deixar essa caminhada ainda mais produtiva, 

se durante o percurso, escutar um podcast de algum assunto do seu interesse, que agregue 

valor na sua vida. Eu cheguei à conclusão que filtro mais informação quando estou em 

movimento. Então eu boto o fone no ouvido e começo a andar. 

 

Hack #19 - Tome banho, gelado! 

 

Quando for tomar banho deixe a água gelada correr pelo seu corpo durante pelo menos 5 

minutos. O banho frio é um ótimo instrumento para testar a força e a resiliência de sua 

mente. Além de economizar nas contas de água e luz no fim do mês, recarrega tua energia e 

te prepara para destruir qualquer obstáculo que colocarem na tua frente. O banho frio te 

deixa alerta, melhora sua imunidade e a circulação do sangue, diminui seus níveis de stress 

e até funciona como um antidepressivo natural, com poderes analgésicos sensacionais. Se 

quiser saber mais, o escritor Steve Scott escreveu um livro inteiro com os benefícios do banho 

frio, o nome é Cold Showering 101.  



Hack #20 - Faça um alongamento de manhã 

 

Durante um banho refrescante, ao acordar e sempre que lembrar, se eu pudesse dar um 

conselho seria esse: pratique alongamento! 

Além de aumentar a flexibilidade e a durabilidade dos teus músculos, o alongamento matinal 

melhora o fluxo sanguíneo, alivia a tensão muscular e aumenta seu nível de energia para o 

resto do dia. Não se restrinja à alongamentos somente antes de fazer exercícios. Acordou? 

Dá uma alongadinha, puxa a perna, estica o braço, etc. Teus alongamentos matinais de hoje 

vão te economizar algumas dezenas de idas ao médico quando você estiver mais velho. 

 

Hack #21 - Seja grato diariamente 

 

As pessoas felizes são extremamente gratas. Elas não desperdiçam tempo olhando para a 

grama do vizinho, reclamando da vida e sonhando com os bens materiais dos outros. Ao invés 

de se remoer com isso, elas tiram um momento de cada dia para pensar em todos os aspectos 

de suas vidas em que elas apreciam e manifestam gratidão por isso. No meu caso, logo depois 

de acordar agradeço simplesmente por ter acordado mais um dia e com energia para realizar 

meus sonhos, e ao final do dia, pela oportunidade de ter concluído mais um dia da minha 

caminhada evolutiva. E os motivos não param por aí, agradecer pela família, amigos, por ter 

o que comer, sempre temos mais a agradecer do que reclamar.  

 

Hack #22 - Crie um mantra motivacional 

 

 Esse hack eu aprendi assistindo um documentário “ Eu não sou seu guru”, de um escritor 

best-seller especialista em programação neurolinguística, Anthony Robbins. Ele chama esses 

mantras de incantations.  

Incantation é uma frase de efeito que te coloca na linha, te motiva e te dá energia. É 

impressionante a força que certas palavras têm em nossa mente. O Tony Robbins além de 

todo ritual, ele tem um mantra que repete antes de subir ao palco para dar suas palestras. E, 

ao repetir esse mantra, sua linguagem corporal muda. Ele se agiganta, dá socos no ar, bate 

no peito. Dá para sentir a energia vindo dele, mesmo pela TV.  

Se liga na incantation do Tony Robbins, que em português, fica mais ou menos assim:  

 

 



“Eu agora ordeno meu subconsciente a me guiar em ajudar todas essas pessoas a 

melhorarem suas vidas, me dando força, emoção, persuasão, humor, rapidez ou o que for 

necessário mostrar a estas pessoas e mudar suas vidas agora” E funciona! Essa energia acaba 

contagiando o público e não é à toa que Robbins é considerado um dos maiores palestrantes 

motivacionais da história.  

Meu mantra pessoal atualmente é: Tudo em minha vida vem com facilidade, alegria e glória. 

Minha mentora me passou como uma forma de aceitar de forma leve, tudo que o universo 

tem me oferecido. 

E aí? Qual é o seu mantra? 

 

Hack #23 – Medite 

 

Arrume nem que seja cinco minutos para esvaziar sua mente e meditar. Apague a luz do seu 

quarto, escreva “meditação” no YouTube, coloque o áudio para tocar e relaxe. Entre uma 

infinidade de benefícios, meditar reduz seu stress, melhora sua produtividade no trabalho, 

ativa sua criatividade e te deixa em paz contigo mesmo. 

 

 

Hack #24 - Exerça a lei dos 5 minutos 

 

Aconteceu alguma coisa de ruim em sua vida? Lamente-se por 5 minutos e nada mais que 

isso. Acabou os 5 minutos, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A vida é muito 

curta para ficar se remoendo. 

 

Hack #25 - Diga obrigado a si mesmo 

 

A cada pequena vitória no teu dia, diga ‘Obrigado’ em voz alta. E quando eu digo ‘pequena 

vitória’, isso se aplica às coisas mais simples do seu dia a dia. Comeu uma refeição que 

superou sua expectativa? Aponte para sua cabeça, seu coração ou para os céus e 

simplesmente agradeça. Cara, você vai parecer maluco dizendo obrigado para várias coisas 

no meio da rua, mas essa tem um poder imensurável. E tem a ver com o poder da palavra - 

recomendo pesquisar um pouco sobre PNL. Cada página escrita desse livro rolou um muito 

obrigado! 

 



Hack #26 - Escute sua playlist da felicidade 

 

Separe 10 músicas que te deixam feliz, motivado, pilhado e coloque numa playlist. É uma 

tarefa difícil e pode tomar um dia inteiro para você chegar ao top10 mas faça uma forcinha 

e capriche na escolha. É como se você tivesse sua fonte de poder nessas 10 músicas. Pode 

ser pela letra, pela batida ou até mesmo pelo significado que ela tem em sua vida. Se liga na 

minha playlist da felicidade:  

Mamonas Assassinas – Jumento Celestino; Molejo – Traz a caçamba; Raça Negra – Cheia de 

manias; CBJr – Sheik; Cat Dealers – Be Together; Rufus – Innerbloom; 4Non Blondes – Whats 

up; Fabio Junior – Enrosca; Zé Ramalho – Avohai; Luisa Sonza – A braba 

Faça a tua e bote para tocar quando você estiver precisando de um up no teu dia. 

 

Hack #27 - Seja criança 

 

Seja criança por 15 minutos todo dia! A chave da inspiração está na diversão. Se você quiser 

descobrir o que realmente faz a diferença na tua vida, divirta-se para libertar tua mente. 

Estamos ficando adulto demais. A gente fica velho, fica cheio de responsabilidades e contas 

para pagar e acaba esquecendo o que realmente nos faz felizes. Quando era garoto, ficava 

muito feliz quando conseguia andar de bananeira. Hoje em dia, eu tento, sempre que posso, 

ficar de cabeça para baixo, melhorando, dominando o movimento, controlando meu corpo, 

experimentando, me divertindo com os tombos. Diversão é o melhor antídoto contra estress, 

ansiedade, depressão, então brinque! 

 

Hack #28 Entre em contato com a natureza 

 

 Se você está lendo esse livro, há grandes chances que você mora numa floresta de concreto. 

Foda né? Dá um rolé por aí, vai ao parque mais próximo, abraça uma árvore, pega um pouco 

de vitamina D. Se deixar, nossa geração fica o dia inteiro enfurnada dentro de casa. Pega um 

livro, procura uma grama aí perto da tua casa e pisa na grama, descalço mesmo. Quando eu 

era morava em Macaé, em frente de casa tinha um canteiro gramado, nego me olhava torto 

mas me alongar sentado na grama, plantar bananeira, encostar a mão, sentir a textura da 

grama, é uma conexão real e uma forma direta de contato com o universo. 

 

 

 



Hack #29 - Escreva um diário 

 

 Simples né? Parece fácil mas escrever é um daqueles hábitos que são bem difíceis para 

estabelecer. Seja no diário, um blog ou em coisas relacionadas ao trabalho, é uma excelente 

forma de entender seus pensamentos. Paulo Coelho começou sua carreira de escritor 

escrevendo para si mesmo num despretensioso diário. Alguns anos depois, ele pegou a 

informação daquele bloquinho, deu uma maquiada legal e transformou aquilo em uma penca 

de best-sellers. Já notou que todos os livros dele têm a ver com experiências de sua vida 

pessoal? Não precisa ser um escritor best-seller, mas vai que?! Pode começar com “querido 

diário” que nem o Massaranduba do Casseta e Planeta, ou de qualquer outra forma. É como 

trabalhar um músculo na academia. Quanto mais acostumado com o exercício, mais peso 

seu corpo vai conseguir puxar. O que você aprendeu no dia? O que você precisa fazer no dia 

seguinte? O que está te preocupando? Qual foi o melhor momento do seu dia? Escreva. 

 

 

Hack #30 – Diga eu te amo para alguém diariamente 

 

Esse hack não precisa nem explicar o porquê. Seja para namorada(o), sua mãe, sua avó, seu 

melhor amigo, quem for. Mas faça o seu melhor para transformar essa demonstração diária 

de carinho em hábito, você se surpreenderá. O amor é o caminho! 

 

 

Hack #31 - Elogie alguém 

 

Todo dia elogie alguém. TODO DIA! Pode ser o filho, pode ser a tia da limpeza ou até aquela 

vizinha que sempre pega o elevador contigo. Elogiar faz bem! Tanto para a confiança da 

pessoa que você está elogiando quanto para seu próprio bem-estar. Você sabia que a parte 

do cérebro associada ao sexo e ao chocolate é a mesma que é ativada quando se elogia 

alguém? Tem muita energia negativa no mundo. Basta abrir os noticiários para ver o show 

de horrores, gente reclamando da vida, dos políticos e do futebol. Seja um do contra! Faça 

um elogio, não te custa nada. Você sentirá uma carga muito forte de positividade.  

 

 

 



Hack #32 - Desligue o celular assim que você sentar com alguém 

 

Sabe aquelas pessoas que chegam num restaurante e pedem a senha do wi-fi antes de sequer 

olhar o cardápio e passam o jantar inteiro olhando o smartphone? Não seja uma dessas. 

Desligue totalmente o celular assim que você for sentar à mesa com alguém e preste atenção 

na pessoa que está ali contigo! Desative as notificações do seu celular. Quando a conversa 

der uma pausa ou sua companhia for ao banheiro, você vai sentir uma vontade incontrolável 

de coçar o bolso e checar as notificações do Whatsapp, Facebook e outros apps. Mas seja 

forte! Só ligue o celular depois que a conta chegar. 

 

 

Hack #33 - Troque ideia com seu mentor 

 

Um mentor tem mais experiência de vida, já passou pelo que você está passando e já superou 

adversidades. Com sua ajuda, você pode evitar erros que ele já cometeu, se manter 

disciplinado e concretizar os objetivos que você definiu para si. Além disso, o mentor pode 

apresenta-lo a pessoas importantes que também lhe agregarão valor ao longo de seu 

caminho. Mas é o seguinte: não o faça perder tempo com você. Se ele te der um conselho ou 

um plano de ação, execute. Respeite sua opinião e siga sua intuição, mas ouça conselhos 

daquelas pessoas com experiência ou sucesso naquilo que você está buscando. Isso pode 

soar contraditório mas vai na minha.  

 

Hack #34 - Leia um livro 

 

Se você quer ter resultados diferentes, faça diferente. Se não gosta de ler, tem que aprender 

a gostar de ler, não tem jeito! Faça o oposto que a maioria está fazendo e você será uma 

pessoa de sucesso. Aposto com você que nenhum de seus amigos mais próximos leu mais do 

que 5 livros por lazer no ano passado. É triste, mas quase ninguém lê hoje em dia. 

Especialmente a galera da minha faixa etária aqui no Brasil. Até meus 18 anos de idade, ficava 

me esquivando desse hábito de leitura. Hoje em dia termino, em média, 1 livro por mês e o 

objetivo é sempre aumentar essa média. Gosto de livros físicos, mas depois que comecei a 

escrever e-books vi a quantidade de informação que posso obter dessa forma, aumenta 

minha possibilidade de acesso. Aprendo sobre grandes empresas, leio sobre as pessoas mais 

bem-sucedidas do mundo e vejo o caminho que elas trilharam para chegar aonde estão. Você 

pode saber exatamente o que se passa dentro da cabeça de pessoas que admira lendo suas 

autobiografias. Pode começar pequeno! Uma página por dia já é um bom começo. 



Hack #35 - Aprenda uma palavra nova por dia 

 

Expanda seu vocabulário, seja em português ou na língua estrangeira que você está 

aprendendo. Crie o hábito de aprender uma palavra nova todo dia! Sua imagem, seu valor 

social e sua autoconfiança vão aumentar na mesma medida que seu vocabulário for 

enriquecendo.  

 

Hack #36 - Saia da zona de conforto 

 

Faça algo que quebre a sua rotina e te tire da zona de conforto ao menos uma vez por 

semana. Se você quiser algo que você nunca teve, então faça algo que você nunca fez. Não 

conheço ninguém que atingiu sucesso sem ter saído de sua zona de conforto. Pode apontar 

qualquer pessoa bem-sucedida e eu te digo em que ocasião ela decidiu correr riscos! Corra 

riscos, pegue outro caminho para o trabalho, matricule-se em uma dança de salão, aprenda 

um esporte novo, pule de paraquedas. Seja o que for, faça algo que te dê medo. 

 

 

Hack #37 - Nunca pare de aprender. 

  

No mundo atual, as coisas acontecem muito rápido. Você se enche de diplomas, faz cursos, 

faculdade, mestrado. Com tantas credenciais, a pessoa se sente preparada, pronta para 

dominar o mundo. Só que meia hora depois já descobriram novas tecnologias que deixam 

tudo que você aprendeu no chinelo. E agora? Para manter o sucesso em qualquer área, você 

tem que se reciclar, pesquisar e estudar de maneira contínua. Não tem atalhos! Uma 

característica comum entre as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço é a fome pelo 

conhecimento! Hoje em dia, me disciplino para terminar um curso do Hotmart por semana. 

O Hotmart é uma plataforma sensacional de cursos online dos mais variados temas. E, ao 

contrário de uma faculdade, esses cursos aí te ensinam habilidades reais com aplicações 

reais. Já aprendi a criar site, como ser mais criativo, tocar violão, vender pela internet, tocar 

gaita e ganhar dinheiro pelo YouTube. Tudo isso graças a plataformas como a Hotmart. Me 

formei em uma das melhores universidades da minha cidade e encho a boca para dizer que 

aprendi tão bem quanto, como uma diferença: meus cursos online eu faço quando e onde 

eu quiser. Nessa plataforma, a maioria dos cursos são pagos mas há uma infinidade de 

cupons de descontos perdidos pela internet. Se você estiver mal de grana, recomendo o 

Coursera e o próprio YouTube. Basta colocar “how to” na ferramenta de busca e vai aparecer 

milhares e milhares de vídeos tutoriais te ensinando a fazer alguma coisa interessante. 



 



NUTRIÇÃO 

O combustível que potencializa sua energia 

 

Para iniciarmos nossos estudos sobre nutrição, precisamos buscar nossas primeiras 

referências, para entender como era sua alimentação, e como foi seu processo de evolução 

até chegarmos nos conceitos atuais sobre nutrição. 

Nossos ancestrais eram caçadores e coletores, logo, nosso combustível era derivado da 

gordura, dos carboidratos e das proteínas, de origem tanto animal como vegetal. 

Um dos melhores nutricionistas que conheço, além de meu brother, Leonardo Rodrigues, é 

especialista em nutrição evolutiva e com anos de experiência com atletas de alta 

performance, principalmente no Crossfit. Esse capítulo é embasado em conversas e 

consultas, mostrando uma nova forma de olharmos para a nutrição.  

 

O estilo de vida Paleolítico 

 

 Paleolítico refere-se ao período anterior à invenção da agricultura, período esse cujo qual 

nossa espécie está geneticamente adaptada, tanto no quesito nutrição, quanto no quesito 

movimento. Da mesma forma que estamos geneticamente adaptados à gravidade da terra, 

à concentração de oxigênio da nossa atmosfera, à temperatura do nosso planeta, pois estas 

são as condições que estavam presentes durante a nossa evolução, a dieta com a qual 

evoluímos moldou nossos genes. Não existe um único tipo de dieta paleolítica. Hominídeos 

nômades vagaram pela África, e posteriormente por todos os continentes, comendo aquilo 

que estava disponível. No litoral, isso significava um predomínio de pesca. Nas savanas, um 

predomínio de caça. Na maioria dos lugares, era suplementada com vegetais, frutas silvestres 

e raízes, além de insetos e larvas. Em locais como o círculo polar ártico, praticamente não 

havia vegetais disponíveis por pelo menos 6 meses. Em ilhas do pacífico, o coco chegava a 

compor mais da metade do consumo calórico. Assim, não há uma dieta paleolítica, mas 

várias. Mais importante do que as diferenças entre estas dietas, é o que todas têm em 

comum: a ausência de produtos refinados, alimentos processados e grãos. 

Perceba que estamos falando de um estilo de vida, e não simplesmente de uma dieta da 

moda. O estilo de vida paleolítico precisa ser adaptado aos tempos modernos. Afinal, é pouco 

provável que maioria de nós pretenda consumir insetos e larvas ou caçar os animais 

selvagens com as próprias mãos. A grande proporção de pessoas intolerantes à lactose atesta 

nosso despreparo evolutivo para lidar com laticínios após a primeira infância. No entanto, 

para aquelas pessoas que não apresentam tal intolerância, os laticínios fermentados não 

parecem apresentar maiores problemas. Os graves problemas associados ao consumo de 

carboidratos atestam nosso despreparo evolutivo para lidar com essa classe de macro 



nutrientes, que era escassa durante 99,5% da nossa evolução. O fato de que podemos 

sintetizar todos os carboidratos de que necessitamos a partir de proteínas e triglicerídeos 

também sublinha a ausência eventual dos mesmos em nosso passado paleolítico. Os 

problemas associados ao consumo de grãos, além do fato de serem a maior fonte de 

carboidratos da vida moderna, são um capítulo à parte. Eu afirmo, sem sombra de dúvida, 

que a simples eliminação total dos grãos (pão, massa, farinha, biscoitos, etc, enfim uma dieta 

livre de glúten) fornece talvez 70% de todo o benefício de uma dieta paleolítica (em termos 

não apenas de perda de peso, mas de controle de síndrome metabólica e de patologias 

autoimunes). Em pinceladas gerais podemos descrever da seguinte forma uma dieta 

paleolítica:  

- Ausência de grãos  

- Ausência de açúcar  

- Ausência de laticínios  

- Ausência de alimentos processados  

Devemos estar totalmente conectados com aquilo que é necessário para suprir as nossas 

necessidades nutricionais. Entretanto, para viver em alta intensidade dependemos da 

integração entre nossos 4 corpos (físico, mental, emocional e espiritual) e buscar esse 

equilíbrio é essencial para desenvolver a performance humana.  

Alimentação saudável, sono apropriado e exercício físico, garantem alterações metabólicas 

benéficas ao nosso corpo, proporcionando maior poder de compreensão de nossas emoções. 

Estar consciente desta tarefa é altamente compensador, criar harmonia entre todos esses 

elementos é buscar a excelência no desenvolvimento humano. Desta forma logo percebemos 

que estaremos preparados para qualquer desafio, não importa qual o objetivo pessoal, você 

estará pronto para encarar. É nossa tarefa lembrarmos sempre, que fazemos parte deste 

TODO, e por isso mesmo precisamos nos conhecer primeiro. 

 

Ao cuidar de sua alimentação, antes de começar a se preocupar com a quantidade de blocos 

de carboidratos, proteínas e gorduras que devem conter em cada refeição do seu plano 

alimentar, eu recomendo um simples e difícil passo: concentre-se na qualidade dos 

alimentos.  

Compre frutas frescas, oleaginosas, legumes e carnes. Escolha o local que você possa ter 

acesso a informações sobre o produto diretamente com o fornecedor como um açougue, 

peixarias, granjas, feiras, armazéns. Quando for preciso, legumes e carne congelados servem 

como opção. Os corredores dos supermercados são cheios de carboidratos processados, sem 

valor nutricional para nosso organismo, mas em algumas aventuras, você pode conseguir 

algumas azeitonas ou nozes. Alimentação saudável é perecível. A deterioração dos alimentos 

é a decomposição da matéria orgânica na presença de oxigênio, uma vez que a matéria 



orgânica não é mais viva e capaz de lutar contra o processo. Portanto, se algo não estragar, 

como cereais (Sucrilhos) o que podemos supor? Ou pouco ou nenhum material orgânico 

ainda existe no alimento, e isso significa que não é muito nutritivo ou que tenha sido 

processado e revestido com produtos químicos suficientes para prolongar a deterioração. 

Nós fomos feitos para comer plantas e animais vivos, bem, eles estavam vivos até que os 

matou, a fim de comê-los. Cerca de 10.000 anos atrás, nós descobrimos que poderíamos 

sobreviver, principalmente com o cultivo de plantas e domesticar alguns animais ao lado.  

Enquanto a população cresceu descobrimos que cereais e amidos se prestavam à produção 

em massa com mais facilidade do que as frutas e legumes. Eventualmente acabamos no 

século 21, onde todos, incluindo o governo dos EUA em conclusão com o Departamento de 

Agricultura, decidiu que grão deve formar a base da nossa dieta. Isto levou todos a comerem 

um monte de grãos, e os nossos corpos simplesmente não foram feitos para prosperar em 

grãos processados. O consumo excessivo de carboidratos com alto índice glicêmico 

(alimentos processados) é o principal culpado dos problemas de saúde causados pela 

alimentação como doenças cardíacas, diabetes, câncer, osteoporose, obesidade, entre 

outras. Entende-se que carboidrato de alto índice glicêmico são aqueles capazes de elevar o 

açúcar no sangue muito rapidamente. São eles: Trigo, cereais, pão, massas, biscoitos, açúcar 

de mesa, farinha, panquecas, tortilhas, batatas fritas, doces, bolos, biscoitos e farinha de 

milho. A falta de valor nutricional desses alimentos, levaram pessoas a comer mais e mais, 

pois o que sustentam nosso corpo, é uma dieta de alto valor nutricional. Além disso, porque 

a saliva começa a digestão na boca, transformando o amido em açúcar, todos se 

acostumaram a um gosto açucarado para a maioria dos "alimentos", fazendo com que a 

comida de verdade não tenha sabor, perpetuando ainda mais a preferência por comer algo 

diferente de comida de verdade, um ciclo que pode levar à obesidade. Mudar 

completamente os hábitos alimentares não é tarefa fácil. Mas você não tem que converter 

completamente a este método de uma só vez, nem completamente converter. Os resultados 

vão estar de acordo com a sua conversão. Pouca mudança = zona de conforto = poucos 

resultados. Muita mudança = fora da zona conforto = ótimos resultados. Para ajuda-los, 

estamos sempre buscando a melhor maneira de levar informação e fazer com que vocês 

compreendam os porquês das orientações nutricionais. Se você concorda ou não, os fatos 

são que este conceito nutricional produz corpos humanos extremamente saudáveis, fortes e 

eficientes. Por que isso acontece pode ser contestado, mas o fato de que essa mudança 

aconteça é indiscutível. 

 

 

 

 

 

 



MOVIMENTAÇÃO HUMANA 

Conhecer o corpo, eliminar limitações e liberdade 

 

Antes de pensar em praticar algum modelo de treinamento específico, ou algum esporte, 

você deveria ter consciência dessas duas valências físicas: Mobilidade e Flexibilidade. 

Você sabe a diferença entre elas? Se não, eu vou te ajudar nesse processo, vamos lá. 

Quando pensar em flexibilidade, tenha em mente seus músculos e sua atual capacidade de 

contração e alongamento. Quando pensar em mobilidade, pense em suas articulações, e 

quais movimentos ela originalmente foi projetada para realizar, e qual desses movimentos 

você consegue de fato realizar. 

Por exemplo, você provavelmente já viu os atletas de ginastica olímpica, talvez sejam os 

maiores exemplos que temos de indivíduos que tenham excelência no que diz respeito a 

controle corporal.  Eles só conseguem executar os movimentos de sua modalidade por terem 

um altíssimo grau de flexibilidade muscular, que permite uma contração completa de sua 

musculatura, gerando o máximo de potência possível que seu corpo pode produzir, e um 

grau de mobilidade articular tão alto quanto sua flexibilidade, para que consigam se 

movimentar para todos os sentidos e direções que o corpo humano pode executar. 

Não estou aqui para dizer que você deva buscar essa excelência a nível atlético, apesar de 

ser possível, e sim para conscientizá-lo de que essas duas valências são a base para uma boa 

movimentação humana.  

Ao nascermos, somos extremamente móveis e flexíveis, porém com o processo de evolução 

humana, vamos perdendo essa capacidade, simplesmente por não praticá-las, não termos o 

hábito de alongarmos, por não termos o hábito de nos movimentar de forma natural, como 

animais que somos, não termos a humildade de admitir esse nosso lado primitivo, não 

termos a sensibilidade com nós mesmos, vamos ficando cada vez mais duros, cada vez mais 

rígidos, aproveito esse contexto para deixar uma reflexão: por estarmos fisicamente cada vez 

mais duros, cada vez mais rígidos, será que nós não estaríamos jogando todo esse stress 

acumulado no universo? 

Espero que tenha ficado um pouco mais claro o conceito por trás dessas duas valências, meu 

objetivo é fazer com que você finalize essa leitura com o pensamento: realmente essas 

valências, uma vez que aperfeiçoadas no meu corpo, trarão um benefício enorme para minha 

qualidade de vida, e me ajudarão a alcançar resultados no meu cotidiano com muito menos 

sofrimento, pois estarei me movimentando melhor. 

São duas valências, que como as outras, são completamente treináveis, basta ter dedicação, 

consistência na prática e com pouco tempo você já poderá usufruir nos benefícios, pode 

acreditar. 

 



 

 

Quando tratamos de mobilidade e flexibilidade, o que precisamos realizar para desenvolver 

nossa capacidade é praticar e uma ótima forma de começar essa prática é pelo chão.  

Sim, criar intimidade com o solo. Por exemplo, uma forma de melhorar sua mobilidade de 

quadril, é transformar em um jogo e explorar as diversas formas que você consegue levantar 

e descer ao solo. Já te adianto que existem mais de 40 formas diferentes dessa brincadeira, 

e caso queira aumentar a dificuldade, tente não usar a ajuda das mãos. Parece simples, mas 

tenho certeza que essa atividade irá te mostrar grandes fragilidades em seu corpo. 

Passamos a maior parte do tempo, sobrecarregando nossa cintura pélvica, responsável pelo 

bom funcionamento de nossos membros inferiores, sendo assim, estimular de forma 

equilibrada nossas duas cinturas corporais faz total sentido, pois uma vez que há sobrecarga 

em alguma delas, fatalmente a outra será prejudicada. Para o trabalho de mobilidade da 

cintura escapular, um jogo que pode tornar seu aliado, seria as diversas formas de se 

locomover pendurado. Ou ainda, quanto tempo você consegue ficar em parada de mão, que 

no vocabulário da criançada seria “plantar bananeira”. Duas atividades que estimulam sua 

criatividade, seu foco, sua precisão, sua coordenação, e ainda melhora sua saúde articular. 

 

A real importância da musculação para nossa saúde 

 

Com a revolução nos sistemas de treinamento tradicional ocorrido principalmente depois da 

ascensão do Crossfit no cenário fitness nacional, muitos praticantes e adeptos do esporte, 

deixam de praticar exercícios isolados, dentro de uma academia convencional, e passam a 

não desfrutar dos benefícios que essa atividade pode trazer para nosso corpo. 

Porém os benefícios e o real valor dos exercícios vão além de volume muscular e estética, na 

verdade, esses dois benefícios são consequências de um forte e belo trabalho realizado. O 

segredo é trabalhar de forma inteligente e se divertir no processo, e seu resultado será tão 

forte, tão lindo, quanto foi sua trajetória. 

Entendido isso, já sabemos também que movimentos funcionais (integrados), são os que 

mais geram benefícios e adaptações fisiológicas, porém precisamos isolar, se quisermos ter 

um bom desenvolvimento integrado, e é aqui que se encontra o maior valor dessa prática: a 

capacidade de equilibrar sua estrutura, corrigindo suas limitações, fortalecendo seus elos 

mais fracos, para que o todo seja cada vez mais forte. 

Um pensamento que é válido deixar claro, é que os modelos convencionais de treinamento 

de força em academias, muita das vezes é embasado nos atletas de fisiculturismo, um 

esporte especialista em desenvolvimento da anatomia humana. O que é importante para o 

desenvolvimento do ser humano. 



O que quero te mostrar é que, o desenvolvimento humano não para por aí. Além de 

anatomia, que é o estudo das partes isoladas do nosso corpo, podemos desenvolver e 

potencializar nossa consciência cinesiológica. Cinesiologia, é uma parte da ciência que estuda 

o movimento, utilizando de ferramentas da biomecânica, para entender a capacidade de 

movimentação humana, aprendendo não apenas isolar, mas também integrar quando for 

necessário e fortalecer as estruturas responsáveis por movimento em nosso corpo.  

Ter um corpo educado fisicamente, vai muito além de uma boa estética e as famosas 3 séries 

de 10. Que possamos ampliar nossa visão, para que consigamos atingir resultados diferentes! 

 

O início de um corpo bem condicionado 

 

Agora que você já tem uma base, sabe o que é preciso para iniciar uma vida mais ativa de 

forma sustentável, objetivando ser mais produtivo, entendendo como deve ser uma 

mentalidade que gere resultados, entendendo como melhorar sua capacidade de se mover, 

e como abastecer seu corpo com energia de verdade, vamos iniciar nossos estudos para 

melhora do condicionamento físico. 

A base de todo trabalho de condicionamento físico, depende de uma base sólida de seu 

condicionamento cardiovascular, e para alcançarmos isso, precisamos de exercícios de 

características aeróbias. São atividades que englobam essa capacidade, corrida, remo, andar 

de bike, natação, dentre qualquer outra atividade cíclica com mais de 5 minutos de duração 

de forma contínua, esse seria o conceito para atividade aeróbia. 

Caso sua principal necessidade seja a perda rápida de peso, minha indicação seria essa: foque 

no trabalho de capacidade aeróbia variando entre suas possibilidades. Digo isso por ser a 

atividade que tem maior potencial de usar as gorduras como principal fonte de energia. Hoje 

em dia sabemos que as atividades estimuladas em alta intensidade, são as que geram 

grandes adaptações fisiológicas, e geram também melhores resultados, porém se seu estilo 

de vida ainda não condiz com uma vida em alta performance, calma. Você pode iniciar seus 

treinos de forma mais conservadora, porém progressiva e sustentável. 

A variabilidade do treinamento também é outro fator que pode potencializar seus resultados, 

e uma forma de variar seus treinamentos aeróbios é intercalando seus treinamentos entre 

as vias metabólicas de consumo energético. 

 

 

 

 

 





Formei em Educação Física muito jovem, aos 20 anos de idade já estava exercendo minha 

profissão e começava a atender meu primeiro aluno de treinamento personalizado, 

começava a lotar minhas aulas de spinning, igual a todo início de um jovem profissional da 

minha área. Ao longo de minha carreira, passei por todos os estágios que a indústria do 

fitness prega. Salão de musculação, aulas coletivas, avaliação física, vendas, e por aí vai. 

Seguia minha rotina, até que uma nova metodologia de treinamento chegava no Brasil 

prometendo revolucionar o mundo fitness. 

Fiquei empolgado com a ideia, e fui um dos pioneiros em minha cidade a iniciar os estudos e 

a prática desse método, e junto com alguns amigos, iniciamos nossos treinos e trabalhos com 

o primeiro Centro de Treinamento especializado no método na cidade. Superamos nossas 

expectativas e conseguimos com que mais de 160 alunos acreditassem também nesse 

projeto. 

O tempo foi passando, e tive a oportunidade de trabalhar com o método numa empresa em 

São Paulo que é até hoje referência brasileira, case de sucesso nacional e internacional no 

seguimento, e pude ajudar a desenvolver um projeto para mais de 200 alunos. 

Segui em meu processo de evolução profissional, até que o Rio de Janeiro me proporcionou 

a maior experiência que assumi profissionalmente até aquele momento. Iniciar um projeto 

do zero, tive a oportunidade de acompanhar, desde a obra, até a inauguração, e depois de 1 

ano e meio, posso dizer com satisfação que foi o maior e mais bem-sucedido de todos os 

projetos que participei, totalizando mais de 300 alunos, incluindo os alunos da segunda 

unidade que inauguramos nesse tempo. 

Depois de ajudar a transformar a vida de mais de 660 pessoas, levando mais qualidade de 

vida, aumentando sua energia e disposição, vi a indústria do fitness me puxando cada vez 

mais. Com o projeto estruturado, as possibilidades de crescimento ficam mais viáveis, porém 

uma expansão consumiria ainda mais meu tempo, precisei parar e analisar: o que vai ser da 

minha vida? Já não estava tendo tempo para mim, já estava treinando quando dava, há 

meses não via minha família, transmitia para meus alunos um ideal de saúde que estava 

vendo ficar cada vez mais distante na minha vida, e sabendo das consequências para minha 

saúde, decidi que era hora de parar e rever alguns conceitos. 

Desde que iniciei minha carreira profissional, ao longo de 8 anos como profissional, nunca 

havia tirado férias, por ser um trabalhador autônomo, e nos primeiros anos de carreira, tirar 

férias significava não ter renda nesse mês. Ainda não sabia me planejar financeiramente, aliás 

isso é um aprendizado fundamental, porém não nos é transmitido enquanto jovens, é um 

tipo de conhecimento necessário, e que em nosso país precisamos adquirir por conta própria. 

Por mais que nossos pais ensinem, enquanto jovem, não levamos tão a sério, talvez por não 

fazer parte de nossa cultura, é um hábito que precisamos incorporar em nosso estilo de vida. 

Educação financeira, é uma dentre muitas que não são ensinadas, ou que não tem o devido 

valor para nossa sociedade. Uma outra, que tem um potencial enorme de melhorar a 

qualidade de vida de forma significativa de nossa população é a Educação Física. 



A vida atualmente não está muito fácil para o povo brasileiro, nosso país não passa pelo 

melhor momento, e nesse ano sabático tive tempo para refletir e vivenciar muitas coisas, e 

entre uma reflexão e outra, o que mais fiquei impressionado é como a população brasileira 

está doente. A cada dia que passa aumenta o número de pessoas com sobrepeso, obesidade, 

diabetes, hipertensão, depressão e minha ficha caiu, quando passei 3 meses perto de meus 

familiares, depois de morar longe de minha cidade por 13 anos. 

Passei 8 anos da minha vida cuidando de mais de 600 pessoas de forma direta, ensinando 

como se movimentar melhor, o que precisavam fazer para diminuir seu peso e melhorarem 

sua qualidade de vida, contribui para melhorar a saúde de pessoas com depressão, câncer, 

hipertensão, hérnia, lesões articulares, e havia deixado meus familiares, na esperança que 

seguissem o que eu ensinava para meus alunos. 

Sabe aquela história: “santo de casa não faz milagre” 

Pois bem, me deparei com grande parte da família sedentária, e percebi que o que eu vivia 

dentro das academias, na verdade era privilégio para poucos em nossa sociedade. Um 

levantamento da ACAD de 2018 traz que o Brasil está em segundo lugar em país com mais 

academias, perdendo apenas para os EUA, com aproximadamente 33 mil academias, e um 

total de 8 milhões de brasileiros matriculados, isso corresponde a quase 5% da população 

nacional. 

Analisando esse dado, podemos estimar que a grande minoria da população é ativa, menos 

de 20%, isso arredondando para cima (e muito para cima), 80% da população está perdida 

entre extensas jornadas de trabalho e sedentas de informação sobre saúde e qualidade de 

vida, cujas quais atualmente mais confundem do que esclarecem, dificultando o 

engajamento de uma rotina de atividades físicas em seu estilo de vida. Nesse momento, 

entenda população ativa como pessoas que tem a atividade física inserida em seu estilo de 

vida. As pessoas que fazem alguma prática 3 vezes por semana, ou que vivem de projetos de 

verão, - não que eu tenha alguma coisa contra, pelo contrário, sou a favor de qualquer 

movimento que incentive a prática de atividade física, mas - se não faz parte do seu estilo de 

vida, você está inserido no grande grupo dos 80%. 

Entendendo essa realidade, cuidei da minha família, e em 3 meses pude ver uma melhora 

significativa em suas vidas: mais disposição, maior capacidade de trabalho, menos 

reclamações de dores pelo corpo, diminuição dos gastos com remédios, melhora dos hábitos 

alimentares. 

E o que eu fiz? 

O básico bem feito! 

Iniciei incentivando uma caminhada e na melhora de movimentos básicos como agachar e 

levantar através de uma rotina de mobilidade, ajudei na mudança de hábito alimentares, e 

depois de 20 dias, praticamente só supervisionei e observei a “mágica” acontecer. 



Nesse ano, muita coisa aconteceu, foquei em meus projetos, e me dediquei várias horas por 

dia aos estudos. Novas metodologias, novos projetos, novos aprendizados. E na cidade de 

minha família não havia nenhum centro de treinamento específico da modalidade com a qual 

vinha trabalhando e treinando durante os últimos 5 anos. Sendo assim, foquei em melhorar 

minha mobilidade, e no meu equilíbrio estrutural por seis dias na semana, em uma academia 

convencional mesmo, e para complementar de 3 a 4 vezes por semana, dava uma corrida 

pela cidade. 

Com a metodologia que trabalhava e treinava, estava acostumado com altos volumes de 

treino, havia dia que manipulava mais de 12 toneladas de volume total em uma sessão, e de 

repente, mudar para uma cidade que não me possibilitava mais essa prática, fez com que eu 

desse uma relaxada bem significativa. E isso me fez refletir, chegando a algumas conclusões. 

A cada dia que passava, apesar de não estar treinando força, me sentia mais forte, 

principalmente mentalmente, não que estivesse manipulando cargas mais altas do que 

antes, ou um maior volume, pelo contrário, mas de alguma forma sentia meu corpo mais 

conectado,  comecei a descobrir músculos em meu corpo que nunca havia contraído de 

forma voluntária, a tensão que era submetida nos treinos e durante anos de trabalho, não 

me permitia ter essa conexão, essa sensibilidade e intimidade com as partes mais internas e 

profundas do meu corpo e da minha mente, talvez pela correria do dia a dia, as vezes pela 

carga estar alta durante os treinos, as vezes pelo ego de querer sempre superar uns limites, 

que no fundo não faziam muito sentido. 

Junto a essa percepção, vi o que consegui proporcionar para minha família, com atitudes 

simples, nada extremo. Entendi definitivamente que a cultura do “no pain, no gain” está 

errada. Esse modelo já se esgotou, e o que temos hoje é um resquício desse movimento 

fitness que teve início na década de 80, mas que me parece estar com os dias contados. 

Praticar uma atividade física, não precisa ser ruim, não precisa ser doloroso, não precisa 

sofrer para fazer bem para sua saúde, pelo contrário, pode ser divertido, pode ser leve, e 

ainda sim, ter resultados positivos para nossa vida. A moderação é o princípio mais 

fundamental da saúde corporal, basta olhar a definição dessa palavra no dicionário, e você 

entenderá do que estou falando. 

Moderação = sem exageros, na medida exata. 

Nuno Cobra, treinador do maior piloto de Fórmula 1 da história, Ayrton Senna – na minha 

opinião, e talvez da maioria dos brasileiros – dentre outras atletas de expressão no cenário 

mundial já pregava esse discurso, defendendo um treinamento integrado e com consistência. 

E antes que você diga: mas Brau, para você é mais fácil, sempre treinou, é formado na área. 

Pois bem, ambos levantamentos são reais: sempre treinei e sou formado na área. Porém, 

não significa que seja mais fácil.  

A diferença em ter um estilo de vida ativo durante anos, e ter me especializado em educar o 

corpo, para você que não teve essa forma de vida como prioridade, é que eu já errei mais do 



que você, e com isso ganhei uma experiência, que me permitiu adquirir um 

autoconhecimento maior a respeito dos meus limites corporais atuais, e saber o que preciso 

treinar para continuar meu processo de evolução. Mas isso não significa que será mais fácil, 

pois tenho que programar meus treinos, elaborar minhas estratégias, organizar minhas 

rotinas, e ter a mesma dedicação e disciplina que você também precisará ter, e isso serve 

para qualquer área da vida.  

Assim como programar, elaborar estratégias e organizar rotinas de treinos faz parte do meu 

estilo de vida, programar, elaborar estratégias, e organizar rotinas também faz parte da vida 

de advogados, médicos, arquitetos, consegue ver a semelhança? 

Faz sentido para você, que habilidades de programação, elaboração e organização de 

projetos, capacidade de desenvolver rotinas, controle e gestão de mentalidade e emoções, 

todas essas são habilidades treináveis, e que com constância de prática é possível evoluir? 

 O mesmo acontece com o treinamento físico, e você poderá usufruir dos benefícios de sua 

evolução física, pois refletirão diretamente em seu estilo e qualidade de vida. E para encarar 

essa jornada, você não estará sozinho. Depois de ajudar centenas de pessoas em seu 

processo de evolução, será um prazer te ajudar também.  

Para iniciar, preciso te contar como funciona o planejamento de toda rotina de treinamento. 

Vamos lá: 

O pensamento quando falamos em treinamento precisa ser encarado com uma mentalidade 

de atleta, e ser preparado de tal forma, com uma visão de Macro, Meso e Microciclos.  

Como assim?  

Continua comigo.  

“Teoria das Estações”, esse foi o nome que dei para a teoria de treinamento que venho 

desenvolvendo ao longo de quase dez anos de carreira, uma forma didática que encontrei de 

te ensinar o meu método e a forma como eu ensino meus alunos a educarem seu corpo física 

e mentalmente, tendo como referência as bases teóricas da educação física, do treinamento 

desportivo e da psicologia humana, mais um toque do meu tempero, com ingredientes 

adquiridos com as experiências que vivi, com os resultados e os feedbacks coletados de meus 

alunos.  

Além de ser um fator motivacional, pois condicionamos nosso corpo e mente a resultados de 

curto e médio prazo em ciclos de 1 e 3 meses, como uma forma de recompensa, reporto a 

consciência humana a ideia de que estamos conectados com a natureza, as estações do ano 

mostram que estamos em constante movimento, em constante mudança, uma estratégia 

que utilizo com meus alunos para controlar a ansiedade de pensarmos nos resultados do 

longo prazo de 12 meses de treinamento. 



O pensamento macro é entender que vamos seguir um ciclo evolutivo que terá duração de 

12 meses, onde alcançaremos nossa melhor versão. Isso não significa dizer que só veremos 

os resultados no final, pelo contrário.  

Esse ciclo evolutivo será dividido em 4 mesociclos, ou ciclos de estilo de vida como costumo 

chamar, marcados por cada estação do ano: Verão, Outono, Inverno e Primavera – por isso 

o nome da teoria -  onde aperfeiçoamos durante 3 meses as valências físicas que foram 

traçadas como objetivo para determinada estação. E dentro de cada ciclo de estilo de vida, 

temos microciclos de hábitos com duração de 1 mês cada.  

Nesse momento, é preciso e possível compreender que precisaremos determinar prioridades 

para construirmos um processo evolutivo sustentável. Entenda que você não conseguirá 

manter sua melhor versão durante todo ano, será uma construção por todos os anos da sua 

vida. Também não é viável escolher várias valências físicas para serem trabalhadas todas 

juntas em um único ciclo, afinal é um ciclo, e voltaremos a dedicar tempo no 

aperfeiçoamento de habilidades já trabalhadas.  

 

Para entender melhor, vou te contar uma história... 

 

Um atleta olímpico, estrutura sua programação de treinamento pensando no que chamamos 

de Ciclo Olímpico. Esse ciclo consiste numa programação pensada num processo de evolução 

de QUATRO ANOS, isso mesmo 4 anos que separam os jogos um do outro. Nesse período, é 

analisado as condições atuais do atleta por meio de testes de capacidade máxima de força, 

VO2, e mais quais testes forem necessários e servirem de métrica para a especificidade de 

seu esporte. A partir daí, são planejados ciclos de desenvolvimento e de hábitos, que no 

mundo do treinamento desportivo, tem outras denominações, mas que não entraremos nesse 

mérito para que não confunda a construção do raciocínio. Ainda dentro dessa programação, 

são definidas competições que esse atleta participará durante esse período, algumas 

participações para dar ritmo ao atleta, outras para testar e avaliar sua preparação e outras 

para obter a classificação para os jogos. Dessa forma, eles criam hábitos (microciclo), 

desenvolvem habilidades e valências físicas (mesociclo) tendo como resultado a evolução de 

seu nível atlético ao final no Macrociclo. 

 

O objetivo do meu método não é formar atletas olímpicos, e sim trazer a qualidade dos 

treinamentos de alta performance, para a realidade dos atletas da vida real. Você que precisa 

de disposição para encarar sua jornada de trabalho, cuidar da família, brincar com seus filhos, 

curtir a vida com a namorada e ainda assim seguir em seu processo de desenvolvimento 

como ser humano, para você que quer melhorar sua saúde e qualidade de vida, para você 

que quer ter mais ENERGIA. 



Sem pressão, sem fome por competição, a vida não precisa ser encarada dessa forma, apesar 

de sermos animais, o que nos diferencia de todos os outros é a nossa capacidade de tomar 

inéditas decisões perante complexas situações, habilidade que só o ser humano tem, por 

exemplo, o gato quando está com fome não come alpiste, assim como o leão não come 

capim. O ser humano inova, surpreende, e se estiver com fome, come o capim, come o leão, 

o gato, come até o alpiste, que hoje em dia chamam de linhaça, não é verdade? 

Brincadeiras à parte, chegou a hora de arregaçar as mangas e colocar a teoria em prática.  

Acreditando nessa filosofia de vida, para ter essa energia de viver, energia para se doar ao 

outro, energia para explorar o seu máximo potencial, tem alguns hábitos saudáveis que 

podemos adicionar em nossa rotina, para nos aproximarmos de nossa maior performance. 

Para que você consiga desenvolver todo seu potencial, faz-se necessário um investimento do 

seu tempo, em você mesmo. 

É preciso ter um momento para buscar a intimidade consigo, tanto no âmbito físico quanto 

no âmbito mental. Dedicar algumas horas para o desenvolvimento pessoal, 

autoconhecimento, conhecimento em áreas fora do seu âmbito de atuação, ler livros de 

pessoas que alcançaram um resultado que você também sonha um dia alcançar. Isso ajudará 

na manutenção de sua motivação em um estado positivo, para que possa agir em prol da sua 

qualidade de vida. 

O contato com a natureza, contemplar o belo e as coisas simples da vida, gratidão por tudo 

que existe, e o respeito pelo próximo, a compaixão e o sorriso, o equilíbrio, o amor! 

Venho ao longo de minha carreira profissional, desenvolvendo um método que já apliquei 

em mais de 660 alunos pelo Brasil, e gostaria de compartilhar a forma como penso com você. 

Acredito que fará muito sentido para você e que contribuirá de alguma forma para o seu 

processo de evolução como ser humano. 

Ao iniciar seus estudos e práticas, a orientação é que realize uma consulta com um médico 

de sua confiança, para que seja feita uma triagem a fim de saber qual a sua realidade 

fisiológica atual, e para servir de parâmetro para análise de sua evolução. Um hemograma 

completo, seguido de um eletrocardiograma seria bem interessante, antes de iniciar suas 

atividades. 

Além da consulta médica, seria interessante uma ida ao seu nutricionista, para que seja 

coletado as informações de composição corporal atuais, como estoque de energia 

acumulada (%gordura), volume de massa muscular, e necessidade nutricional básica, ou seja, 

o quanto de energia seu corpo precisa diariamente para se manter vivo.  

Nas próximas páginas, explicarei a forma como penso sobre como cuidar da saúde do corpo 

humano, apresentarei minha visão de mundo pelas lentes da Educação Física.  

 



O MÉTODO 

Por mais de 12 anos, venho estudando metodologias de treinamento físico, e buscando 

aplicar em meu estilo de vida, e no de meus alunos, o que considero cada uma ter de melhor. 

Venho desenvolvendo uma linha de pensamento, onde faço um “mix” dessas metodologias, 

adicionando meu tempero mineiro para apresentar um sistema de treinamento que seja 

inteligente, que faça sentido, de acordo com um propósito que vá além da superficialidade 

estética momentânea, onde primeiro nos preocupamos com a evolução e a saúde da espécie 

humana. Digo isso em relação ao desenvolvimento das habilidades e movimentos básicos 

inerentes ao ser humano. Metodologias de referência, como o Crossfit, Flowfit que está 

inserida dentro do método do Tacfit, Pose Method e sua busca por um melhor 

relacionamento com a corrida, mais leve, Professor David Weck, e sua metodologia de 

treinamento desportivo, preconizando mais força e velocidade para a movimentação 

humana, métodos mais atuais no mundo fitness e minha maior referência em movimentação 

humana, Professor Ido Portal, um israelense que vem disseminando pelo mundo a cultura do 

movimento. 

Faço questão de inserir em meu método estudos e sistemas de treinamento pensando no ser 

humano, e não em defender lado A, ou lado B, a grande sacada é transmitir de forma 

organizada tudo aquilo que acredito de fato colaborar para o desenvolvimento humano. 

Resgato os movimentos básicos, como agachar, levantar, empurrar e puxar, faço um convite 

para analisamos o quão limitado estão esses movimentos, e compartilho um conceito que 

permita elaborar estratégias de treinamento buscando desconstruir esses padrões viciados  

impostos pela nossa sociedade, dentre outras situações do cotidiano que não nos ajudam a 

ter uma melhor qualidade de vida,  vivemos numa cultura contra o movimento humano, 

como exemplo, a cadeira que sentamos não foi feita para melhor descansarmos, a pia em 

que lavamos nossa louça não nos permite realizar tal tarefa num padrão biomecânico 

satisfatório. 

Trabalho para formação de uma base corporal sólida, inteligente e sustentável para qualquer 

tipo de atividade cotidiana ou prática esportiva, para todo ser humano, com o objetivo de 

dar autonomia sobre seu corpo e seu treinamento com a crença de que você é capaz de 

treinar seu próprio corpo, melhor do que qualquer outra pessoa. 

Você só precisa das ferramentas certas, saber como usá-las, definir metas, elaborar uma 

estratégia, arregaçar as mangas e ir para ação! 

*Vale lembrar, chegando aqui, pressupõe que você já tenha passado pelo processo de auto 

cura, a fase de criação de um novo estilo de vida, trazer a consciência pensamentos limitados 

e desobstruir as crenças limitantes que o ambiente em que vivemos moldou e nos fez 

acreditar. Entramos numa fase de construção e definição desse novo estilo de vida, através 

do conhecimento adquirido, vamos educar nosso corpo para que todas as conquistas até aqui 

e daqui para frente aconteçam de forma sustentável. 



Conceito de condicionamento físico  

Desenvolvi um conceito próprio para definir o nível de aptidão física de meus alunos, e aqui 

faz a necessidade de esclarecer que são valores de referência, e não uma padronização de 

corpos. Como falei anteriormente, ninguém conhece melhor seu corpo do que você mesmo, 

por isso, a avaliação final é sempre sua. Essa referência foi baseada em análise dos perfis de 

meus alunos ao longo de minha carreira, onde percebi uma grande satisfação dos alunos que 

estavam próximos dessas referências. 

Incentivo e oriento meus alunos a terem uma alimentação livre de produtos industrializados, 

e com a retirada do açúcar da rotina alimentar, ingerindo comida de qualidade e de verdade, 

pois acredito ser o caminho para um corpo bem nutrido. 

Trabalho com ênfase no condicionamento cardiovascular, que seria o mínimo necessário 

para qualquer ser humano se movimentar, variando entre caminhada, corrida, pulos de 

corda, remadas, pedaladas e diversificando as vias metabólicas estimuladas, garantindo um 

desenvolvimento completo do sistema energético, potencializando assim os resultados 

obtidos. 

Em minha visão, todo ser humano saudável deve manipular seu próprio peso corporal em 

qualquer situação ou momento, em qualquer direção ou sentido. Exemplos como, levantar 

do solo sem dificuldade, pular sob algum obstáculo, percorrer pequenas e médias distâncias, 

agachar, puxar ou empurrar com eficiência, segurança e controle corporal. 

Para a capacidade aeróbia, acredito que um indivíduo condicionado tenha a capacidade de 

correr 1 quilômetro próximo de 6 minutos, 3 quilômetros por volta de 20 minutos e 5 

quilômetros não muito além de 40 minutos. 

Além de dominar o próprio corpo, devemos ter a capacidade de manipular uma carga externa 

equivalente ao nosso próprio peso corporal atual, ou seja, um cidadão saudável com 170 

centímetros e 75 Kg, deve ter a capacidade de tirar um objeto do solo com essa mesma carga, 

agachar, puxar e empurrar também com tal referência ao menos uma vez. 

Segue tabela de Referência: 

Altura (em metros) Peso (em Kg) 

1,50 a 1,59 Entre 50 a 59 

1,60 a 1,69 Entre 60 a 69 

1,70 a 1,79 Entre 70 a 79 

1,80 a 1,89 Entre 80 a 89 

1,90 a 1,99 Entre 90 a 99 

Superior a 2,00 100 

 

**Lembrando, são referências para um ponto de partida, não uma verdade absoluta. 



Correr é uma habilidade natural do ser humano, porém com o passar dos anos e o processo 

de evolução de nossa espécie, vemos essa prática tão importante para nossa sobrevivência 

no passado, ser deixada de lado nos dias atuais.  

É muito comum, ouvirmos frases como: “correr não dá para mim”, ou “não posso correr por 

causa do impacto”, onde na realidade ouso dizer que, todas essas desculpas, que também 

podemos chamar de crenças limitantes, só existem por um motivo: você ter parado de correr 

em algum momento da sua vida. 

Quando éramos crianças, corríamos de um lado para o outro, seja em casa, na rua, ou no 

colégio, sem reclamar de dores, na maioria das vezes, era pedido para que parássemos de 

correr dentro de casa para não quebrar as coisas, ou não correr no colégio para não entrar 

suado em sala de aula, e por tantas vezes escutarmos para não correr, não é de surpreender 

que parássemos de praticar. 

Para resgatar essa prática, em um primeiro momento precisamos melhorar nosso 

relacionamento com essa atividade, precisamos desmistificar essas crenças que nos limitam 

de praticar uma atividade tão natural e importante para nós seres humanos.  

A corrida, é uma das práticas de movimento, e esporte, mais democrática que existe, e de 

acesso simples, basicamente você só precisa inclinar seu tronco para frente e acelerar o 

suficiente para não cair no chão. Simples não? 

E essa é a primeira justificativa para iniciar sua corrida, evitar cair. Faz sentido para você? 

Se você ainda não consegue puxar ou empurrar seu próprio peso, se a realidade de ir em uma 

academia ainda é um sacrifício para você, não se preocupe, eu tenho um convite para você. 

Que tal, colocar um par de tênis, uma roupa confortável, e ir até aquele parque que você 

curte, que tem uma energia maneira, com pessoas bonitas transpirando energia, e ir até esse 

parque e deixar essa energia te contagiar? Isso mesmo, deixar. Permita-se, vá com o coração 

aberto, simplesmente porque você pode, e porque você quer viver. Viver mais, melhor, com 

mais energia e disposição para fazer todas as outras coisas que ama fazer nessa vida, seja 

viajar, trabalhar, brincar com seus filhos, passear com a namorada, ou dar aquele rolê com o 

dog. A vida está aí para ser vivida. 

E para começar, que tal uma caminhada? Sem tempo, sem pressa. Apenas para adquirir o 

hábito de sair de casa e ir se movimentar. O corpo precisa de 20 horas de prática para adquirir 

determinado hábito, e de apenas 3 meses para que esse hábito torne seu novo estilo de vida.  

Pronto, agora correr já não é um sacrifício em sua vida, e você está pronto, física e 

mentalmente para almejar voos mais altos. 

*Obs: lá no meu canal no Youtube, você encontra algumas dicas de como melhorar sua 

corrida, com técnicas que podem ser utilizadas como forma de aquecimento, o link de todo 

material você encontra lá no meu site, clicando aqui, confere lá. 

 

https://www.coachbrau.com/canal


   O conhecimento corporal, a nível fisiológico, mais relevante que podemos aprender com a 

corrida num primeiro momento é que, assim como outras atividades de característica cíclica 

como natação ou ciclismo por exemplo, existem 3 vias em nosso corpo que fornecem energia 

para que consigamos nos manter em atividade, são elas: 

1 – Via de Potência (ATP-CP) - com curta duração e alta intensidade 

2 – Via Glicolítica – usa-se a glicose como principal fonte de energia e de média duração 

3 – Via Oxidativa – usa-se gordura como principal fonte energética e longa duração. 

 

E pensando em trabalhar essas três vias, justificamos nosso treinamento em 3 dias na 

semana. Priorizando em cada dia, uma via metabólica diferente, fazendo com que 

melhoremos nosso condicionamento de uma forma completa. A orientação é para que os 

dias de treinamento das vias 1 e 2, sejam realizados com um dia de intervalo entre eles. Já a 

via 3, fica como opção de atividade para o domingo por exemplo, com um caráter mais 

recreativo, podendo ser realizado com um parceiro de treino, ou o parceiro de 

relacionamento, filho, ou sozinho mesmo. 

Para você ver como é simples a organização,  vamos pensar que na próxima semana você 

queira iniciar seus treinos de corrida, você já poderá a colocar em prática com os exemplos a 

seguir: 

 

Dia 1 (terça) - Via de potência (No máximo 30 segundos) 

Realizar 10 tiros de 100 metros, com intervalo de descanso de 3 a 5 vezes o tempo de 

execução.  Por exemplo, se você realizou um tiro em 10 segundos, seu tempo de descanso 

será de 30 a 50 segundos. Vale lembrar que essa via, é de característica máxima, então se 

esforce para conseguir atingir a maior velocidade que conseguir no atual momento.  

*OBS: Não recomendo esse tipo de estímulo para iniciantes, apesar de possível, requer uma técnica mais 

refinada, pois por ter características de estímulo máximo, aumentamos o risco de uma eventual lesão, e um 

tempo de base aeróbia de 3 a 6 meses para se obter resultados otimizados dessa via energética. Não vejo 

justificativa para ser trabalhada antes desse período. 

 

Dia 2 (sexta) – Via Glicolítica (Tempo de duração de cada estímulo: No máximo 3 minutos) 

Realizar 5 tiros de 400 metros, com intervalo de descanso de 3 vezes o tempo de execução, 

de preferência caminhando durante esse tempo. Por exemplo, se você completou um tiro 

em 2 minutos, você terá 6 minutos de caminhada para recuperar e dar outro estímulo com 

qualidade. O objetivo é fazer com que o primeiro e o ultimo tiro, tenha um tempo próximo, 

caso o primeiro seja realizado em 2 minutos, e o último em 4 por exemplo, significa que você 

acelerou demais no início, o que costumamos dizer: queimou a largada.  



 

Dia 3 (domingo) – Via Oxidativa (Tempo de duração do estímulo: Superior a 4 minutos) 

O famoso “longão”.  

A orientação é que permaneça em atividade contínua por um período superior a 30’, 

podendo chegar até 60’. A grande sacada é registrar suas conquistas, e tentar evoluir a cada 

semana de forma progressiva e consciente. 

Por exemplo, se no primeiro dia você conseguiu correr 5km em 30 minutos, significa que o 

seu tempo por km, o que chamamos de “pace” é correspondente a 6min/km. Na próxima 

semana você pode tentar aumentar a distância percorrida mantendo o seu pace – correr 6km 

em 36 minutos -  ou então manter a distância, aumentar o seu ritmo e assim diminuir o seu 

pace – correr 5km abaixo de 30 minutos.  

**OBS: caso não consiga correr 30’ de forma ininterrupta, segmente em blocos de 4 ou 5 minutos, com o 

menor intervalo que conseguir entre cada bloco e dê um volume total de 30’ dessa forma. 

OBS: em relação a velocidade/ritmo de corrida, a via 1 é uma característica de máxima velocidade, um 

especialista nessa via é o jamaicano Usain Bolt, já na via 2 seu ritmo é moderado a intenso, e na via 3 o ritmo 

é pouco intenso a no máximo moderado. 

Vou te mostrar mais um exemplo: 

-> Minha frequência agora será de 4 treinos na semana em sessões de no máximo 40 minutos 

com intensidade moderada a alta. 

Sendo assim: 

Segunda-feira: Glicolítico de alta intensidade - 8x sprint de 400 m com intervalo de 2’30’’. 

Quarta-feira: Oxidativo de intensidade moderada – 4 Km em um pace de 6min/km. 

Sexta-feira: Glicolítico de intensidade moderado – 6x sprint de 800m com intervalo de 2’. 

Domingo: Oxidativo de intensidade moderado/alta – 7Km em um pace de 5min/km.  

Esse é mais um exemplo simples de como podemos trabalhar nossa capacidade 

cardiovascular dentro de uma semana de treinos, se você reparar, e indo um pouco mais 

além no assunto treinamento desportivo, trabalhei uma semana progressiva, onde o volume 

de treino vem aumentando com o passar dos dias, iniciando a semana com 3.2Km de volume 

total da sessão e fechando a semana com 7Km de volume na sessão. 

Agora que você já sabe os principais fatores para elaborar seu treinamento aeróbio, te 

convido para um exercício: antes de passar para o próximo capitulo, tente elaborar sua 

semana de treino com base nas informações acima, rabisque, insista, por mais que possa 

parecer errado, tenho uma coisa para te dizer: não existe programação certa ou errada. 

Errado é não programar seus treinos, então, mãos à obra. 

OBS: SEMPRE REGISTRE SEUS TREINOS! 



Performance Humana x Performance em Alto Rendimento 

 

É importante ficar claro que o alto rendimento esportivo não tem nada a ver com saúde, 

muito pelo contrário. Para a especialização em alto rendimento, muitas vezes é feito o uso 

de substâncias que potencializam o desempenho humano produzidas em laboratório, os 

famosos anabolizantes, não estou criticando e nem defendendo o uso, mas não foram 

produzidas pelo próprio corpo do praticante, então podemos ter consequências a médio e 

longo prazo que muitas das vezes desconhecemos, e sinceramente, se o seu objetivo com 

atividade física for qualquer outro que não seja alta performance, não vejo nenhuma 

justificativa plausível para o uso dessas substâncias. E ainda assim, se o seu objetivo é viver 

da alta performance, porque se for só para inflar seu ego, indico que reveja seus conceitos. 

Já a performance humana, ou seja, a otimização de suas habilidades a fim de viver uma vida 

mais produtiva, mais intensa, com mais energia, para curtir com sua família, para fazer uma 

trilha com amigos, ou uma viagem atlética com seus parceiros de treino, essa pode ser uma 

forma muito saudável e estimulante de se viver, desde que esteja bem claro o propósito pelo 

qual esteja desenvolvendo tal performance, pois se usar toda essa disposição apenas e 

exclusivamente para ser mais produtivo no trabalho e ter mais tempo para gerar riqueza por 

exemplo, pode até tenho minhas dúvidas da sustentabilidade e inteligência dessa atitude. 

Acredito que deu para entender onde quero chegar, não é verdade? 

 

Considerações finais 

 

Compartilhei com você, a forma como penso, te apresentei um planejamento, mostrei o 

plano de ação, praticamente te peguei pela mão e falei assim: vai lá, faz o gol e corre para o 

abraço. 

Porém de nada adianta eu ter feito isso tudo, se você de cara para gol, não chutar a bola e 

acertar o gol, lógico. Para que você conclua essa etapa, você precisará de disciplina. Assim 

como um jogador de futebol precisa treinar seu chute diariamente, para melhorar sua 

habilidade e não desperdiçar uma oportunidade na cara do gol, você também terá que ter a 

disciplina de executar as tarefas, se quiser ter resultados diferentes nesse ano de 2020. 

O que foi proposto, para muitos pode ainda não ser a realidade, afinal, não somos atletas de 

alta performance e temos tantas horas por dia para dedicar ao treinamento. Mas o que eu 

fiz foi te apresentar oportunidades. Escolha a que mais tem a ver com você, a que mais fizer 

sentido: seja praticar um esporte, e pode ser outro, não precisa ser a corrida, ou então vá até 

uma academia, ou se academia não é a sua praia, vá para um parque ou uma praça, e realize 

a corrida, e se ainda nada disso for possível para o seu atual condicionamento, calce um par 



de tênis e vá para o parque se alongar, ver pessoas diferentes, se conectar com a natureza, 

e fazer uma caminhada. 

Quero te mostrar que não tem desculpa, se você realmente quer sair do sedentarismo, ter 

uma vida mais saudável, ou potencializar seus resultados, aumentar sua performance, essa 

é a chance. 

Para finalizar, uma dica: 

1 - Registre todos os seus treinos, tudo que fizer, anote. Não tem como analisarmos evolução, 

sem métricas para comparação. Estratégias, tempos, carga, resultados, testes, anote TUDO. 

2 – Compre um caderno para realizar as anotações, apesar de estarmos na era digital, praticar 

o hábito da escrita também o ajudará a seguir sua caminhada humana, pois o 

desenvolvimento da mesma foi fator crucial para a evolução da nossa espécie. 

 

E, se depois de tudo isso, você ainda não conseguiu se ver saindo da inércia, te convido a 

realizar os desafios a seguir, se ficar com alguma dúvida, ou sentir alguma dificuldade, faça 

uma postagem marcando @obraureis, que será um prazer te ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#DESAFIO2BE30DIAS 

 

- Desafio 1: Somar durante o dia 20 minutos na posição de agachamento, todos os dias, 

durante 30 dias. 

Você sabia que a posição de agachamento, era a nossa posição de descanso antes de 

inventarem a cadeira. Estamos perdendo a capacidade de ficarmos agachados, e isso vem 

refletindo diretamente em nossa postura, causando desvios posturais, dores nas costas, 

joelhos, e uma série de outras complicações. 

Faça o teste, desafie-se, você não precisa ficar os 20 minutos de uma única vez, dilua durante 

seu dia, por exemplo, está trabalhando sentado há mais de uma hora, pare por dois, três 

minutos e experimente ficar nessa posição. Os resultados a curto prazo serão 

impressionantes, eu mesmo já fiz, e de tão bom que foi repeti por mais 30 dias logo na 

sequência. 

 

- Desafio 2: Somar durante o dia 10 minutos pendurado sustentando o próprio peso corporal, 

todos os dias, durante 30 dias. 

Tem dores nas costas, e no ombro? 

Uma ótima forma de alongar sua coluna, reestruturando os espaços interdiscais e manter-se 

pendurado. Vivemos sob ação da gradidade, numa continua compressão de nossa coluna, 

dar esse momento de “respiro” para os discos, pode te proporcionar um bem danado, 

experimente e depois me conte. 

 

- Desafio 3: Que tal experimentar ficar sem adicionar açúcar em sua alimentação durante 30 

dias. Café sem açúcar, doces, sobremesas. Será que você consegue ficar longe da droga mais 

viciante que existe? 

 

Gratidão, bons estudos, boas práticas e muita ENERGIA HUMANO! 

 

Não esqueça de seguir o trabalho nas plataformas digitais: IG, FB, Site, Youtube. 

 

 

https://www.instagram.com/obraureis/
https://www.facebook.com/coachbrau/?eid=ARDzfK3AXju1KY_JmJMlcgtAoHtoekW62qj8sce_iRhs4AePMdWzM1TT-zrvyM46MTSLbFcdiRev1qmH
https://www.coachbrau.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4Hc1nnAEefP4vz6wqPaDkA

