
Confira alguns hábitos que vão 
lhe ajudar a ter mais "VIDA na vida".

Concentre-se em pensamentos 
e atitudes positivos

Para encontrar a VIDA na "VIDA na vida", 
você precisa treinar seu cérebro. 

• Pequenas ações que podem ajudar:
Diariamente, 3 vezes no decorrer do dia, pare durante um ou dois 

por 21 dias. Assim, seu cérebro entenderá o comando e começará a 

mesmo, como: "Hoje o dia está lindo" ou “sinto-me grato por tudo o 
que tenho”. E, quando as coisas não saírem como você deseja, 
busque um aprendizado e siga em frente.

Reprograme sua 
mente e pense na VIDA!

Quer saber como?

Celebre pequenas vitórias
para ver sentido na vida

A vida é cheia de altos e baixos. Mas, felizmente, existem vitórias. 
Portanto, não permita que as vitórias passem despercebidas. 
Por isso, é importante separar um momento para celebrá-las. 
Um projeto de vida, o nascer do sol diário, em que temos a 

DOC-PSI-003 - rev 00



Encontre seu equilíbrio 

equilíbrio. Ninguém poderá fazer isso por você, a não ser você mesmo.

• Há algo que você goste de fazer? Redescubra seus gostos.
• Você tem conseguido passar um tempo com amigos e entes queridos,
mesmo que, em razão da pandemia, isso tem ocorrido apenas por telefone
ou por vídeo?

médico sobre isso e veja quais exercícios você pode realizar. 

Setembro
Amarelo

Encontre seu equilíbrio 

equilíbrio. Ninguém poderá fazer isso por você, a não ser você mesmo.

• Há algo que você goste de fazer? Redescubra seus gostos.
• Você tem conseguido passar um tempo com amigos e entes queridos, 
mesmo que, em razão da pandemia, isso tem ocorrido apenas por telefone 
ou por vídeo?

médico sobre isso e veja quais exercícios você pode realizar. 

Criar equilíbrio na sua vida reduzirá o estresse.
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Criar equilíbrio na sua vida reduzirá o estresse.
Pratique a atenção plena

o momento presente, além de trabalhar o não julgamento e aceitar os bons 

consciente. Aceitar o que estamos passando diminui o estresse e nos ajuda 
a ver as situações realmente como elas são. Por meio da atenção plena, 
podemos encontrar paz e afirmação em nós mesmos.

Faça terapia

Procure um psicólogo para qualquer transtorno – sono, ansiedade, estresse, 
tristeza e outros. Esse profissional é excelente para ajudar você, mediante a 
psicoterapia, a encontrar bem-estar.

O psicólogo certamente fará com que você tenha mais autoconhecimento, 

questões internas que podem estar impedindo você de alcançar o sucesso.

Esses são apenas alguns hábitos que vão propiciar a você ter mais "VIDA na 

vida.

Pratique a atenção plena

o momento presente, além de trabalhar o não julgamento e aceitar os bons

consciente. Aceitar o que estamos passando diminui o estresse e nos ajuda 
a ver as situações realmente como elas são. Por meio da atenção plena, 
podemos encontrar paz e afirmação em nós mesmos.

Faça terapia

Procure um psicólogo para qualquer transtorno – sono, ansiedade, estresse, 
tristeza e outros. Esse profissional é excelente para ajudar você, mediante a 
psicoterapia, a encontrar bem-estar.

O psicólogo certamente fará com que você tenha mais autoconhecimento, 

questões internas que podem estar impedindo você de alcançar o sucesso.

Esses são apenas alguns hábitos que vão propiciar a você ter mais "VIDA na 

vida.
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