
SEU GUIA 
POCKET PARA 

UMA VIDA MAIS 
LEVE 

“Em busca de um estilo de 
vida mais saudável nas mãos 

dos melhores profissionais”



Nessa quarentena, a Clínica La Posture tem investido ainda mais em 

estudar todos os aspectos que envolvem o bem-estar e a saúde, não 

apenas do seu ponto de vista físico.

Nosso propósito sempre foi estimular a saúde focados no bem-estar 

das pessoas - prevenir antes da doença se instalar.

Acreditamos que a chave para ter saúde é promover um estilo de 

vida melhor e mais leve. 

A saúde e o bem-estar dependem da conexão entre vários aspectos 

da vida: o físico, mental, espiritual e social. Por isso, para te ajudar nesse 

estilo de vida saudável, fizemos o curso The Science of Well-Being, da 

Yale University (que indicamos a vocês - o curso é em inglês para 

quem desejar se aventurar) e queremos compartilhar o resumo do 

que a Ciência comprovou ser eficaz para ser feliz (ou mais feliz). 

O intuito deste guia pocket é que você use como um manual para 

ter um estilo de vida mais saudável!
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Você sabia que 

há hábitos 

comprovados 

pela ciência 

para ser mais 

feliz?
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A ideia de felicidade na vida pode

não estar no seu ponto mais alto, 

afinal estamos vivendo em meio à 

sensação de falta de controle, o 

que pode gerar ansiedade e abalar

a nossa percepção do que é ser

feliz. Mas saiba que o seu cérebro

foi feito para se adaptar a ser feliz

independente desses eventos. 

A felicidade é um processo de 

construção de hábitos e atitudes

mentais. Por isso, você pode ajudar

sua mente a melhorar seu humor 

através de 4 atividades (físicas e 

mentais) bem simples: praticar

exercícios, meditar, agradecer e 

dormir.



MEXA O CORPO

Pesquisas comprovam que fazer 30 

minutos de exercício físico melhora o 

humor, e torna o seu corpo mais 

saudável.

Você pode fazer uma aula de yoga 

ou pilates online, ou até mesmo 

dançar sua música favorita!

Reserve alguns minutos após a 

atividade para perceber como você se 

sente melhor com a liberação de 

hormônios do bem-estar.

RESPIRE & MEDITE

A meditação é a prática de desviar 

intencionalmente a atenção de 

pensamentos que te distraem para um 

único ponto, como se concentrar na 

respiração, em um som ou em um 

pensamento específico. Pesquisas 

comprovam o papel da meditação 

diminuindo o estresse, modulando o 

controle mental e aumentando a 

percepção de felicidade. 
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Outro hábito simples é o de ser grato e 

compartilhar sua gratidão com os outros. 

Pare de comparar sua vida com a dos 

vizinhos (ou pelas redes sociais), foque no 

que você tem ou fez de bom hoje -

pequenas ações. Reserve alguns 

instantes para contemplar e agradecer. 

A ciência comprova que esse simples 

pensamento traz sensação de plenitude 

e contentamento.

QUEIRA O BEM

DURMA BEM

Dormir pouco afeta a imunidade 

e a capacidade natural do corpo de 

se recuperar. Maus hábitos como 

dormir tarde, levar o celular para a 

cama e ficar conectado pela 

madrugada adentro podem custar 

caro à sua saúde física e mental.

Pesquisas mostram que uma boa 

noite de sono melhora quadros de 

depressão e o humor. 
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Compartilhe essa sensação, 

doe seu sorriso, seu tempo ou 

bens que não farão falta. 

Pratique a presença nos 

momentos mais simples do 

seu dia a dia.



Acompanhe nosso trabalho: 

https://www.clinicalaposture.com
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