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PLANEJANDO O FUTURO 

O que você tem feito pelo seu futuro e por tudo que deseja

conquistar?

Nesta edição trazemos matérias relacionadas as formas de

manter o foco em seus objetivos além de manter sua saúde

física e psicológica.    

 

Aprecie sem moderação esta leitura e até a próxima edição!
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Fonte: http://www.minhavida.com.br
Autor: Redação

A sua expectativa de vida cresce
com cuidados muito simples
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12 HÁBITOS QUE
AJUDAM A TER UMA 

SAÚDE MAIS PLENA

C o m e r  m e l h o r,  d o r m i r  b e m , 
movimentar o corpo, se reunir com 
os amigos. 

Estes e outros hábitos nos ajudam a 
garantir uma vida melhor e mais 
longa.

Conra 12 medidas essenciais para 
aumentar a sua expectativa de 
vida. 

A ciência comprova.
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Comer melhor
O cuidado com o que vai no seu prato é um dos pontos 
centrais para alcançar uma maior qualidade de vida. 

O abuso de alimentos ricos em gorduras saturadas, sódio e 
açúcares é um gatilho para doenças como infarto, 
derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. 
Em contrapartida, é fácil incluir no cardápio alimentos heróis 
da resistência e da longevidade. 

Cientistas da Universidade Park, nos Estados Unidos, 
concluíram que consumir mais oleaginosas (nozes, 
castanhas, avelãs, amêndoas e pistache) reduz o risco de 
males cardíacos entre 25% e 39%, quando consumidos 
cinco vezes por semana. Elas são ricas em gorduras boas, 
em especial o ômega 3, que diminuem as taxas de 
colesterol ruim e evitam a formação de placas de gordura 
que obstruem as artérias. 

O Centro de Pesquisas Médicas de Cardiff, no País de 
Gales, comprovou que vítimas de ataques cardíacos 
aumentaram as chances de evitar novos problemas em 
29%, quando passaram a comer peixe pelo menos duas 
vezes por semana, graças a presença do ômega 3.

Durma bem
Repor as energias do dia com uma boa noite de sono é 
mais do que importante, é essencial! Um estudo da 
American Academy of Sleep comprovou que dormir bem é 
um dos segredos para a longevidade. 

Dos 2.800 participantes da pesquisa, os 46% que 
relataram insatisfação com a saúde tinham também má 
qualidade de sono. Uma outra pesquisa da Associated 
Professional Sleep Societies arma que quem sofre de 
insônia crônica corre três vezes mais risco de morrer em 
comparação à pessoas que não sofrem com o problema. 
Para os pesquisadores, o ideal são pelo menos 7 horas e 
meia de sono por dia.

Mexa-se
Os benefícios da atividade física para a saúde do 
organismo somam uma lista extensa. Dizer não ao 
sedentarismo signica afastar de perto doenças como a 
obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, 
diabetes, hipertensão, além de dar mais disposição e 
energia. 

Para colher todos esses benefícios, basta andar. Uma 
pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP), da USP, comprovou que a caminhada reduz a 
pressão arterial na primeira hora e, o que é melhor ainda, 
essa queda se mantém nas 24 horas subsequentes. 

O cérebro também ca mais aado. Um estudo norte-
americano recente, publicado na revista Neuroscience, 

mostrou que durante os exercícios o corpo produz uma 
substância que estimula o nascimento de novos neurônios, o 
que melhora nossas atividades cognitivas, em especial a 
memória.
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Levante se da cadeira
A Sociedade Americana de Câncer descobriu que não é 
apenas a falta de atividade física que pode encurtar a 
vida, mas também a grande quantidade de tempo gasto 
sentado. 

Tudo porque quando camos frequentemente sentados e 
por muito tempo o nosso metabolismo se altera e inuencia 
em fatores como colesterol alto e repouso da pressão 
arterial, que são indicadores da obesidade, problemas 
cardiovasculares e outras doenças crônicas. 

Por isso, nada de ver a vida passar da cadeira. "Para quem 
precisa trabalhar sentado, exercícios simples de 
alongamento vão trazer maior oxigenação e ajudar no 
reposicionamento do corpo para alcançar o equilíbrio 
postural", ensina o siologista do esporte Raul Santo de 
Oliveira.

Dê olho na balança
Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, e a 
prática de exercícios físicos regulares vão te ajudar a 
manter o peso ideal. O sobrepeso e a obesidade, além de 
elevar os riscos de diabetes, derrame, hipertensão e 
apneia, estão por trás de 30% dos casos de câncer, de 
acordo com dados levantados pela União Internacional 
de Combate ao Câncer (UICC). Por isso, a regulação da 
dieta é fundamental. Além de melhorar a saúde e a 
autoestima, a perder peso também favorece a memória, 
segundo pesquisas feitas pelo Hospital das Clínicas, de 
São Paulo.

Controle os nervos
Apesar de não ser considerado doença, o estresse pode 
favorecer o aparecimento de doenças psico-siológicas e, 
por isso, precisa ser observado e controlado. 

"Quanto maior for o nível de estresse, maior será a 
deteriorização física e psicológica da pessoa", mostra a 
psicóloga Sandra Leal Calais, da Unesp. O estresse 
também é fator de risco para os problemas do coração. Foi 
o que concluiu uma grande pesquisa feita em Campinas e 
São Paulo pela Secretaria do Estado da Saúde. 

Entre as mais de 100 mil pessoas analisadas, 46,8% sofriam 
algum tipo de estresse e tiveram seus níveis de problemas 
cardiovasculares aumentados.

Sorria para a vida
Nada melhor do que o humor para combater os percalços 
que aparecem. O bom humor pode manter as pessoas 
saudáveis e aumentar as chances de uma vida longa, 
segundo estudo recente da Universidade Norueguesa de 
Ciência e Tecnologia, que avaliou mais de 53 mil pessoas 

durante sete anos. Os pesquisadores descobriram, por meio 
de alguns testes, que os participantes que eram mais bem 
humorados tinham o risco de morte reduzido em até duas 
vezes. Para melhorar a sua atitude positiva diante da vida, 
aposte em uma breve caminhada em áreas verdes, como 
parques e jardins. 

A dica vem direto da Universidade de Essex, no Reino 
Unido, que descobriu que praticar atividades ao ar livre, 
por mais curtas que sejam (10 minutos bastam!), melhoram 
signicativamente a saúde mental, trazendo benefícios 
para o humor e para a autoestima.

Respire bem
Separar uns minutinhos para prestar atenção na respiração 
pode ser a receita ideal para combater os desgastes 
mentais e físicos e, até a insônia, aumentando assim a 
sensação de bem-estar. 

Um estudo da universidade de Johns Hopkins, nos Estados 
Unidos, mostrou que pessoas que apresentam sérias 
diculdades para respirar durante o sono têm 50% a mais 
de chances de morrer antes que alguém da mesma idade 
que não sofre das mesmas condições.

Cultive bons amigos
Conseguimos sentir de longe os benefícios que a 
convivência com pessoas queridas nos traz. Mas, ter uma 
boa rede de amigos pode ser mais importante do que você 
imagina. 

Uma pesquisa recente da Universidade Brigham Young, nos 
EUA, descobriu que quem vive rodeado de amigos e 
vizinhos pode viver até 50% mais do que alguém que vive 
só. Para os pesquisadores, perder o apoio social pode 
diminuir ainda mais as chances de sobrevivência do que 
obesidade, fumo ou sedentarismo.
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Sexo do bem
Ter uma vida sexual saudável também traz muitos benefícios 
à saúde. Um estudo realizado pela Universidade de Bristol, 
na Grã-Bretanha, sugere que fazer sexo com certa 
frequência diminui os riscos de infarto fatal. Mas, não é só 
isso não. Ter uma vida sexual ativa contribui para melhorar o 
humor, relaxar o corpo, melhora o aspecto da pele, aliviar o 
estresse e a TPM. 

Além disso, o relaxamento que o orgasmo traz contribui 
para que você durma melhor, e não apenas nos dias em 
que houver sexo. A reação tem efeito prolongado, devido 
a ação dos neurotransmissores que passam a agir no seu 
organismo com mais regularidade e numa quantidade 
maior.

Aprenda a gostar de você
Trabalhe o seu autoconhecimento e sua autoestima para 
viver melhor. "O conceito que temos sobre nós mesmos é 
denidor de como nos colocamos e nos portamos na vida, 
dene o valor que vamos dar a nossa pessoa, ao nosso 
trabalho, as nossas opiniões, as nossas vontades, e aos 
cuidados para o nosso corpo e nossa saúde. E isso faz 
toda a diferença. 

Por isso é essencial ter um bom referencial de si mesmo, 
saber reconhecer seus valores, suas qualidades, e não car 
só se criticando, se cobrando, focado apenas nas suas 
limitações e diculdades", explica o terapeuta Vicente 
Godinho.

Apague o cigarro
Por falar em respiração, não é só da sua que você precisa 
cuidar não. Já parou para pensar que seu cigarro causa 
males terríveis ao seu organismo, mas também das pessoas 
ao seu redor. Um estudo da University College London, do 
Reino Unido, descobriu que a exposição à fumaça do 
cigarro dos outros pode aumentar em 50% os riscos de 
sofrimento psicológico. 

E outro estudo vindo do Canadá trouxe também que o fumo 
passivo está por trás do aumento de 40% dos casos de 
sinusite crônica. Portanto, o fumo passivo pode ser pior que 
a poluição. Mas, os fumantes precisam prestar atenção aos 
males do cigarro para o próprio organismo. Estima-se que 
cerca de 200 mil mortes por ano, no Brasil, são decorrentes 
do tabagismo, responsável pelos riscos aumentados de 
câncer de pulmão, de boca e doenças cardiovasculares.
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É natural que quando começamos a pensar e investir em 
educação nanceira, façamos uma série de planos para o 
futuro para tentar organizar um caminho e algumas metas 
que façam sentido dentro dele. O problema é que, muitas 
vezes, pensamos tanto no futuro que acabamos 
esquecendo que a única coisa que efetivamente temos em 
nossas mãos é o presente, o agora. E, sinceramente, 
cuidamos muito mal do dia de hoje. Pare e pense em tudo 
que você fez hoje. Como muitos de nós, você deve ter 
acordado, tomado café, talvez tenha lido as notícias ou 
feito algum exercício físico, conversou com algum familiar, 
brincou com o cachorro, com os lhos e… para tudo!

Espera aí! Seja sincero: o quanto todas essas coisas foram 
feitas no automático? O quanto você efetivamente estava 
presente em cada um desses momentos? Fez porque tinha 
que fazer ou havia conexão entre os afazeres e seus 
propósitos (e seu futuro). Resolvi falar sobre o presente 
porque dele depende todo o restante de coisas que nos 
importam na vida, inclusive nossos sonhos que envolvem 
dinheiro (objetos, claro, mas também a
independência nanceira).

Nós gastamos um tempo precioso tentando lembrar (e 
esquecer) do passado ou imaginando eventuais 
acontecimentos futuros. Como seres sensoriais que somos, 
pensar em um futuro abstrato não nos dá a motivação 
necessária para mudar as atitudes hoje. É como se nossa 
mente estivesse em uma constante viagem. Em vez de 
simplesmente pararmos para avaliar o que devemos 
aprender ou o que precisamos colocar em ação em
cada momento, costumamos divagar.

Na prática, não conseguimos nos concentrar no agora e 
precisamos fazer um esforço imenso para que o tempo 
simplesmente não passe. A conclusão óbvia? Não 
aproveitamos os momentos e oportunidades como 
poderíamos. Certa vez, um acadêmico, professor de MBA 
de uma faculdade conhecida, foi questionado por um dos 
alunos sobre o seu segredo para dar conta de tantas 
coisas na vida. “Professor, o senhor dá aulas todos os dias, é 
consultor em uma empresa, atende todos os pedidos de 
entrevista da Imprensa, além disso é pai, avô, marido… 
como consegue dar conta de forma satisfatória?”, indagou 
o curioso aluno.

Ele respondeu o seguinte: “Meu segredo não é segredo na 
verdade. O que procuro fazer é estar muito presente em 
cada uma das minhas atividades. Se estou dando aulas, 
estou concentrado apenas nas aulas. Se estou prestando 
consultoria, estou concentrado na consultoria e não em um 
problema familiar. E se estou com minha família, não co me 
lembrando de questões relacionadas às aulas”. Parece 
simples, não é mesmo? Você consegue fazer isso? Pois é, 
agir dessa forma requer muita atitude e compromisso.

No livro “O poder do Agora”, Eckhart Tolle diz uma frase 
assim: “Seja qual for o conteúdo do momento presente, 10

O AGORA 
É A ÚNICA 
COISA QUE

 VOCÊ TEM
Fonte: http://dinheirama.com
Autor: Conrado Navarro
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aceite-o como se você o tivesse escolhido. Sempre 
trabalhe com ele, não contra ele. Torne-o seu amigo e 
aliado, não seu inimigo. Isso vai milagrosamente transformar 
toda a sua vida”. E você? Tem aceitado o seu momento 
presente para trabalhar em cima dele as mudanças que 
quer para a sua vida? Ou só está gastando tempo 
lamentando pelo que não tem? Falei sobre a importância 
de se estar inteiro em cada momento, certo? Agora vamos 
fazer um exercício de análise do nosso presente.

Como anda a sua vida agora? O que estaria em uma lista 
de coisas e pessoas mais importantes e o que ainda te faz 
falta? O que ainda precisa ser conquistado? E do ponto 
de vista nanceiro? Como andam as suas contas? Para 
onde tem ido o seu dinheiro e o que precisa ser modicado 
imediatamente para que você consiga chegar aonde 
quer?

Uma vez que você comece a entender a importância do 
momento presente, também será capaz de focar sua 
energia para as nanças. Hoje. Considere que todo o seu 
comportamento nanceiro de hoje irá pautar a sua vida 
nanceira de amanhã. Já parou para pensar no quanto tem 
gasto com bobagens? No quanto tem adiado fazer um
investimento importante?

O presente também reúne o medo do sucesso (e do 
fracasso) no futuro. Quanto você tem medo de se 
comprometer e fazer aquele curso que você gostaria tanto 
e que te proporcionaria um bom aumento? Por que tudo 
isso? Será medo ou falta de consciência de que o tempo 
passa rápido demais? Acredite, começar hoje é sempre a 
melhor opção para
colher os frutos amanhã, não importa o quão difícil seja. 
Essa armação soa como um baita clichê, mas não há outra 
forma de ser tão claro.

Que tal fazer uma lista de coisas que você já conquistou no 
passado e que tiveram de ser iniciadas um dia e priorizadas 
em todos os outros para que funcionassem? Pode ser que 
hoje você saiba falar inglês porque um dia, lá atrás, você 
começou o aprendizado e não o abandonou ao longo 
dos anos. Pode ser também que hoje você tenha dinheiro 
guardado porque um dia, lá atrás, resolveu que era melhor 
poupar parte do que entrava no mês no
lugar de gastar tudo. E pode ser também que você não 
tenha feito nada disso, então, no lugar de fazer a lista do 
que já conseguiu para inspirá-lo, faça uma lista de coisas a 
serem iniciadas imediatamente.

Pode ser que você não saiba nadar, mas garanto que se 
começar a enfrentar este medo hoje, amanhã já estará 
sabendo. Eu passei 35 anos da minha vida com pânico de 
água, não sabendo nadar e resistindo à piscina. Hoje sou 
capaz de realizar uma prova de triatlo, cujo natação 
acontece no mar. Talvez você não saiba uma palavra de 
francês, mas se resolver se aventurar no campo do idioma a 
partir de agora, muito em breve já estará se comunicando. E 
talvez a sua vida nanceira não esteja lá grandes coisas 

porque até agora você não lhe deu a devida atenção. O 
que quero deixar claro aqui é que nunca é tarde para dar o 
seu melhor. Ah, sim, será tarde se você tiver consciência do 
que precisa ser feito e mesmo assim não começar, não agir.

Faça do momento presente um aliado e concentre-se nele, 
anal de contas, ele é a única coisa que você tem de certo 
para ter um futuro feliz, tranquilo e rico (inclusive 
nanceiramente). O presente é a lição de educação 
nanceira mais importante. Conte comigo!a lição de 
educação nanceira mais importante. 
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Fonte: http://exame.abril.com.br
Autor: Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Brasileiro está preocupado
 com aposentadoria

 e custo da saúde 
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A principal preocupação nanceira para os brasileiros é 
economizar dinheiro para investir e para a aposentadoria. 
No entanto, os brasileiros veem a economia doméstica 
como o maior risco para seu futuro nanceiro, seguido pelo 
alto custo de vida, especialmente com a saúde.

O impacto do congelamento no investimento em saúde, 
aprovado pelo governo no nal de 2016, está 
aumentando as preocupações sobre os custos de saúde, 
de acordo com a pesquisa do Global Investor Pulse da 
gestora americana BlackRock.

Os brasileiros citaram a aposentadoria como a prioridade 
nanceira mais importante (20%) depois de economizar 
dinheiro em geral (13%). Dois terços dos brasileiros 
começaram a poupar para a aposentadoria.

Atualmente, 80% estão contribuindo mais do que o que são 
obrigados a colocar na sua aposentadoria proveniente 
da empresa empregadora, quando consideradas todas 
as formas de aposentadorias.

Enquanto 26% dizem que contribuem apenas com o valor 
obrigatório para os planos de aposentadoria de trabalho, 
8% dessas pessoas estão contribuindo para outros tipos de 
poupança para aposentadoria também.

Duas vezes mais brasileiros estão poupando por meio de 
um plano privado do que contribuindo mais para os planos 
corporativos. Aqueles que começaram a poupar para 
aposentadoria economizaram, em média, 13% da renda 
mensal, o segundo maior nível depois de Cingapura

“Embora os níveis de conhecimento e conança estejam 
altos, cerca de seis em cada dez brasileiros estão 
preocupados em viver mais tempo do que suas economias 
ou em ser um fardo para sua família. Isso pode ser explicado 
porque há uma grande diferença entre a expectativa do 
rendimento anual de aposentadoria que esperam e a 
compreensão sobre o quanto eles precisam economizar 
para nanciar essa renda “, diz Carlos Takahashi, consultor 
sênior da BlackRock.

Diversicação ainda é pequena
Apesar desse foco na aposentadoria e em estarem 
demonstrando um maior interesse em investir, os brasileiros 
ainda mantêm grande parte de seus investimentos em 
caixa, isto é, aplicações líquidas, como fundos DI ou 
aplicações corrigidas pelo juro diário.

Os investidores pesquisados têm dois terços (64%) de sua 
carteira em dinheiro e/ou produtos líquidos, uma queda de 
apenas 3% desde o último levantamento da BlackRock em 
novembro de 2016.

No entanto, eles mostraram interesse em considerar outras 
opções para investir seu dinheiro. Três quartos (75%) dos 
brasileiros estão abertos a diversicar seu portfólio, o 

terceiro maior percentual comparado com os outros países 
(apenas a China e Taiwan têm um percentual maior).

Maioria pensa em diversicar
Menos de um quarto (17%) do brasileiro que possuem 
investimentos em dinheiro ou produtos líquidos não está 
considerando diversicar os investimentos. Suas principais 
barreiras para investir são a falta de fundos oferecidos, as 
preocupações com o risco e a falta de compreensão 
sobre o universo nanceiro.

Os brasileiros também expressaram a importância da 
preservação do capital, com 58% armando que “uma 
garantia de que seu capital está seguro” é um fator chave 
que os encorajaria a investir mais.

De acordo com a pesquisa da BlackRock, em média, os 
brasileiros estimam que precisarão de cerca de R$ 70 mil 
em renda anual para a aposentadoria, mas sua economia 
antecipada só deve durar alguns anos dentro dos 20 anos 
que devem viver na aposentadoria.

Uso da tecnologia alinhada com informações para 
investir
Os investidores brasileiros conam na tecnologia como a 
sua principal fonte de informação ao tomar decisões de 
poupança e investimentos de longo prazo, segundo a 
BlackRock. Atualmente, os canais digitais estão se tornando 
uma forma importante de o investidor ter acesso a 
investimentos.

O uso da tecnologia para monitorar investimentos e 
poupanças para aposentadoria está ajudando os 
investidores a sentirem que têm mais controle sobre o seu 
dinheiro (46%), de acordo com a pesquisa da BlackRock.

Além de dar aos investidores clareza e tranquilidade sobre 
o desempenho de seus investimentos. Mais de oito em dez 
(83%) brasileiros veem seus investimentos online pelo menos 
uma vez por mês, um dos níveis mais altos em todo o mundo. 
Quase um quarto (23%) dizem que isso os incentivou a 
continuar investindo.

Robôs advisors
Enquanto poucos brasileiros usam a tecnologia para 
investir, 71% comprarão um investimento online, sendo que 
mais da metade (55%) desejaria apoio de um consultor 
nanceiro, demonstrando a relação complementar entre 
tecnologia e conselhos de um prossional. Mais de três 
quartos considera o uso de robot advisor.

Aqueles que consideram o uso dos robot advisor são mais 
propensos a fazê-lo, com ajuda de um consultor nanceiro. 
Vale a pena mencionar que o uso de robot advisor 
atualmente é de apenas 3%, mas este é o nível mais alto na 
comparação com os outros países da pesquisa.
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Não importa onde você parou,

em que momento da vida você cansou,

o que importa é que sempre é possível

e necessário "Recomeçar".

Recomeçar é dar uma nova

chance a si mesmo.

É renovar as esperanças na vida

e o mais importante:

acreditar em você de novo.

Sofreu muito nesse período?

Foi aprendizado.

Chorou muito?

Foi limpeza da alma.

Ficou com raiva das pessoas?

Foi para perdoá-las um dia.

Sentiu-se só por diversas vezes?

É por que fechaste a porta até para os outros.

Acreditou que tudo estava perdido?

Era o início da tua melhora.

Pois é!

Agora é hora de iniciar,

de pensar na luz,

de encontrar prazer nas coisas simples de novo.

Que tal um novo emprego?

Uma nova prossão?

Um corte de cabelo arrojado, diferente?

Um novo curso,

ou aquele velho desejo de aprender a pintar,

desenhar,

dominar o computador,

ou qualquer outra coisa?

Olha quanto desao.

Quanta coisa nova nesse mundão

de meu Deus te esperando.

Tá se sentindo sozinho?

Besteira!

Tem tanta gente que você afastou

com o seu "período de isolamento",

tem tanta gente esperando apenas um

m e n s a g e m
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Recomeçar
sorriso teu para "chegar" perto de você.

Quando nos trancamos na tristeza nem

nós mesmos nos suportamos.

Ficamos horríveis.

O mau humor vai comendo nosso fígado,

até a boca car amarga.

Recomeçar!

Hoje é um bom dia para começar

novos desaos.

Onde você quer chegar?

Ir alto.

Sonhe alto,

queira o melhor do melhor,

queira coisas boas para a vida.

pensamentos assim trazem para nós

aquilo que desejamos.

Se pensarmos pequeno,

coisas pequenas teremos.

Já se desejarmos fortemente o melhor

e principalmente lutarmos pelo melhor,

o melhor vai se instalar na nossa vida.

E é hoje o dia da Faxina Mental.

Joga fora tudo que te prende ao passado,

ao mundinho de coisas tristes,

fotos,

peças de roupa,

papel de bala,

ingressos de cinema,

bilhetes de viagens,

e toda aquela tranqueira que guardamos

quando nos julgamos apaixonados.

Jogue tudo fora.

Mas, principalmente,

esvazie seu coração.

Fique pronto para a vida,

para um novo amor.

Lembre-se somos apaixonáveis,

somos sempre capazes de amar

muitas e muitas vezes.

Anal de contas,

nós somos o "Amor".

Fonte: http://www.pensador.com
Autor: Paulo Roberto Gaefke



Fonte: https://awebic.com

OTIMISMO

Ser otimista é um
superpoder que 
você deveria 
experimentar
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O realismo pode ser ruim para sua saúde.

Os otimistas se recuperam melhor dos procedimentos 
médicos, como a cirurgia de revascularização miocárdica 
e possuem sistemas imunológicos mais saudáveis.

Os otimistas também vivem mais tempo, tanto no geral como 
em casos de doenças como câncer, doenças cardíacas e 
insuciência renal.

É bem aceito que pensamentos negativos e ansiedade 
podem nos tornar doentes.

O estresse — convicção de que estamos em risco — 
desencadeia respostas siológicas, como a reação de 
estresse agudo (ou reação de lutar ou fugir), mediada pelo 
sistema nervoso simpático.

O sistema nervoso simpático evoluiu para nos proteger, 
mas, se ativados a longo prazo, aumentar o risco de 
condições como diabetes e demência.

O que os pesquisadores agora estão percebendo é que 
pensamentos positivos funcionam não apenas no alívio do 
estresse.

Eles também têm um efeito positivo: sentir-se seguro, ou 
acreditar que as coisas acabarão bem parece ajudar o 
corpo a se manter e a se recuperar.

O otimismo parece reduzir a inamação induzida pelo 
estresse e também os níveis de hormônios do estresse, como 
o cortisol.

Ele também pode reduzir a suscetibilidade à doenças, 
atenuando a atividade do sistema nervoso simpático e 
estimulando o sistema nervoso parassimpático, que 
governa o que chama-se de resposta “descansar e digerir ” 
— o oposto da reação de lutar ou fugir.

Tão útil quanto ter uma visão cor-de-rosa do futuro é ter 
uma visão cor-de-rosa de si mesmo.

Pessoas com autoestima alta, que se vêem de uma forma 
mais positiva do que as outras pessoas as vêem, têm 
respostas cardiovasculares mais baixas ao estresse e se 
recuperar mais rapidamente.

Além disso, possuem menores níveis basilares de cortisol.

Viva o otimismo!
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