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Cultive hábitos 

voltados para os seus 

próprios objetivos!

Resultados
garantidos 2

Nas é só nas dúvidas.

Bom é poder contar

com ajuda sempre.  

Suporte 
essencial 3

O processo tem início, mas

não tem fim definido,

acompanhamento é a chave.

Segredo do
sucesso
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COMO DECIDIR?

BEM-ESTAR 
É O NOSSO
TRABALHO

    Tudo depende dos seus objetivos e da dedicação, mas 

uma ajuda pode vir a calhar muito bem, e você poderá usar 

durante todo o tempo porque a vida é feita de diferentes 

momentos, e esses momentos serão carregados de boas 

surpresas, pode apostar!

    Vale frisar que orientação é sempre bem-vinda, mas 

deve ser coerente. Procure estar rodeado de boas 

companhias e busque o que quer que seja para a sua vida 

focando em qualidade, curto e longo termo. Procure ajuda 

quando precisar. Nós nos transformarmos através dos 

nossos hábitos, então crie hábitos saudáveis para 

viver e você fará o ato de viver um hábito saudável!

UMA VISÃO DIFERENTE
BASEADA NA CONFIANÇA

  Acesso à informação e informatizar-se são dois aspectos 

fundamentais para o sucesso de qualquer programa de longo 

termo. Pode-se dizer que se tornou um direito nato do ser humano 

“ser” informado. Porém, no nosso mundo, onde quantidade de 

informação cresce numa velocidade incrível e a divergência de 

perspectivas nos confundem, fica também cada vez mais difícil 

saber o melhor caminho a se seguir. Veja pela coleção dos nossos 

arquivos que o trouxeram aqui, é bastante conteúdo.

   Reflita  conosco  quando  dizemos:  “Temos  uma vida curta 

demais para ser consumida em experiências sem sentido”. 

    No mesmo momento em que se compreende isso, pare e 

pense se não seria uma boa ideia ter acesso somente às 

melhores escolhas para você e poder aplica-las à sua saúde, com 

um suporte especial para o seu corpo. Parece legal, concorda? 

Esse é o trabalho do treinador, ou coach – ser a ponte que 

conecta você e os seus objetivos. Treinador é o seu parceiro de 

treino, quem determina os métodos a serem usados e quem 

estará do seu lado te ajudando a superar o limite naquele treino, 

instruindo, ensinando, ajustando e ajudando você a aproveitar 

essa experiência ao máximo. Coach é o seu amigo, seu consultor e facilitador, é ele que ajudará você a

tomar as melhores decisões – baseadas nos seus interesses – e

poderá sugerir alternativas para que você cultive os melhores

hábitos para a sua saúde.

   Com toda a certeza não é tão simples quanto escolher um 

produto na prateleira do mercado, mas também pode ser mais fácil 

do que parece. Lembre-se sempre de uma coisa: o seu guia deve 

ser HUMANO, e ele deve atender às suas expectativas. Por isso, 

considere:

     EXPERIÊNCIA: Qual é a especialidade do meu treinador/coach? 

Essa mesma especialidade favorece meus objetivos, pode acelerar 

meus resultados? 

    PERFIL: É importante que seja compatível com o seu. Qual é a 

sua forma de trabalho? Qual o tipo de cliente que esse profissional 

costuma atender? Se parecem comigo?

  AFINIDADE: Depois de escolher, você estará em um 

relacionamento próximo. Diferente do seu médico, o contato com 

seu treinador/coach é muito mais freqüente, então você deve estar 

seguro para seguir o que será recomendado, e confiante para se 

sentir-se à vontade ao compartilhar detalhes particulares que 

podem ser definitivos para o seu sucesso. 

DEIXA

AÇÃO

PRÊMIO

RESULTADOUm objetivo,
uma meta, ou
necessidade. Novas rotinas

que favorecem
mudanças. 

Os novos 
hábitos que
perduram. Bem-estar

e saúde sem
sacrifícios!


