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A Bodytrainer é uma empresa que foi estrategicamente montada 

para ser uma das mais promissoras e inovadoras no mercado de ativi-

dade física e de saúde. Nasceu de uma �loso�a de trabalho do treina-

dor Marcus Vinicius, um jovem empresário e visionário que buscou, 

através da crescente onda da tecnologia, facilitar a vida do pro�ssio-

nal de atividade física e de saúde, tornando possível que se leve todos 

os benefícios de uma atividade física bem orientada para o maior nú-

mero possível de pessoas através de suas redes de treinadores.

Segue um breve histórico de como Marcus Vinicius criou a Bo-

dytrainer e de como o destino por duas vezes o encaminhou para isso:

Marcus Vinicius estudou por sete anos em colégios militares, 

nas cidades de Fortaleza e Brasília. Formou-se em 1995, no Colégio 

Militar de Brasília. Objetivou de início o concurso para a Polícia Fe-

deral, na época do nível médio, mas que, em dezembro de 1996, o 

presidente em exercício do país, Fernando Henrique Cardoso, elevou 

para nível superior. Como sempre participou das equipes esportivas 

do colégio militar em diferentes modalidades, como natação, polo 

aquático, vôlei, basquete, futebol e atletismo, resolveu cursar Edu-

cação Física, mas nunca pensou em atuar na área. Seu pai, militar, 

foi no mesmo ano transferido para a cidade de Campo Grande (MS), 

onde prestou o vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) para o curso de Educação Física. Antes do início do curso, 

porém, foi convocado para servir o exército no Núcleo de Preparação 

de O�ciais da Reserva (NPOR), onde �cou por um ano e terminou 

com o primeiro lugar em sua turma; naquele ano, contudo, não hou-
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ve vagas para o�ciais temporários (as turmas de 1998 e 1999 foram 

as únicas a não oferecer vagas). No ano seguinte, retomou o curso 

até terminá-lo em 2002. Ainda durante o curso, quando começou a 

trabalhar na área, identi�cou-se com a pro�ssão e passou a enxergar 

grandes oportunidades em um mercado que tinha muito a crescer. 

Depois de formado, tornou-se um pro�ssional de sucesso com muitos 

alunos, mas sentia que poderia crescer ainda mais; pensou em uma 

maneira de melhorar a forma de trabalho para atingir um número 

maior de alunos sem perder a qualidade de seu serviço. 

Foi quando resolveu recorrer a seu irmão mais velho, Marcel 

Augustus, formado em Engenharia de Computação em uma das me-

lhores faculdades do país, o Instituto Militar de Engenharia (IME). 

Pensou que, com a ajuda do irmão, poderia tirar uma grande vanta-

gem para sair na frente e aproveitar as oportunidades de um mercado 

em crescimento. E lembra que, quando foi propor a parceria através 

da criação de uma ferramenta que facilitava os processos de traba-

lho de um treinador para com seus alunos, seu irmão lhe respondeu: 

“Sim, tudo é possível”.  A partir daquele momento nascia o sonho da 

criação da Bodytrainer, e o objetivo, que na época era de apenas ad-

quirir o diploma de nível superior para prestar um concurso, virou o 

novo sentido de sua vida. Durante alguns anos, seu irmão e ele foram 

trabalhando em �nais de semanas e feriados para poderem amenizar 

a falta de investimento e conseguirem colocar em prática um sonho.

A Roda da Saúde era a última peça que faltava para fechar o 

ciclo da metodologia. Ela procura demonstrar que a saúde é soma de 

alguns simples fatores e o não endeusamento de poucos, como, por 

exemplo, a enorme obsessão pela perda de peso. Agora a sensação 

é que, por meio dela, poderemos mudar a vida de muitas pessoas, 

levando-as, com a ajuda de nossos treinadores, à conscientização, ao 

entendimento e, principalmente, à busca pela mudança de uma vida 

melhor cheia de saúde e disposição para aproveitá-la. 

Hoje a Bodytrainer deixou de ser um sonho e virou realidade. 

A metodologia se tornou uma ferramenta de fácil entendimento e de 

grande resultados na saúde e no corpo das pessoas, podendo ser se-

guida por qualquer um que queira alcançar uma vida mais ativa e 

saudável, sempre aos cuidados de um treinador, seja pessoal ou vir-

tualmente.

Por que “Bodytrainer”? A palavra “Bodytrainer” seria, em uma 

tradução ao pé da letra, “treinador do corpo”. Marcus Vinicius acre-

dita que o segredo do sucesso de um programa de saúde e emagre-

cimento está no envolvimento e no comprometimento do treinador 

com seus clientes/alunos. De todos os pro�ssionais da saúde, o pro-

�ssional de Educação Física (treinador) é o que se torna mais presen-

te no cotidiano de seus clientes/alunos. Quanto mais Marcus Vinicius 

conseguisse, através da tecnologia, facilitar o trabalho do treinador, 

dando-lhe sempre novas ferramentas e novos conhecimentos, melhor 

seria a relação treinador–aluno. 

“O treinador pode montar o melhor programa do mundo, mas 

se o aluno não tiver vontade de fazê-lo, não passará de um simples 

pedaço de papel ou arquivo.”

O Bodytrainer não é um sistema informatizado ou uma metodo-

logia de trabalho, mas sim uma pessoa, um pro�ssional que se envol-

ve e se preocupa em ensinar a seus clientes/alunos o caminho de uma 

vida mais ativa e saudável.

O sonho a ser alcançado é que cada pessoa que faça atividade fí-

sica em casa, na rua, nos parques ou em academias tenha sempre um 

treinador cuidando dela, seja de modo presencial ou virtual.
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Introdução

 O programa Roda da Saúde é uma forma muito bem organi-

zada de incentivar seus participantes a realizar uma re�exão acerca 

dos conceitos sobre sua própria saúde. Trata-se de um programa de 

curto período e de etapas bem de�nidas de início, meio e �m. Não 

estamos pedindo para que acredite em tudo o que dissermos, mas 

não custa nada, nesses próximos três meses em que estiver fazendo o 

programa, seguir certinho nossos conselhos e conceitos.

    “É melhor ser absolutamente crédulo e saudável que 

     incrédulo e doente.”

 O programa Roda da Saúde foi baseado em diversas pesqui-

sas com foco na longevidade. Embora existam diferenças naturais en-

tre os estudos, procuramos unir conceitos comuns a todos. O trabalho 

se fundamenta em três pilares:

1. Relações Humanas

a) Nada é mais importante que as relações humanas para a 

saúde e para a longevidade.

b) Valorização e respeito pela terceira idade.

c) Aceitar e aproveitar as fases da vida.

d) A riqueza deve ser medida pela quantidade e pela quali-

dade das relações humanas, não pelo dinheiro.

e) É importante estar envolvido em alguma rede social, seja 

familiar, de amizades, na igreja ou em grupos voluntários.
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f) É frequente a impressão de que vivemos em uma 

cultura que está em guerra com as transições da vida, vendo a 

morte como a incapacidade de permanecer vivo, e o envelheci-

mento como a impossibilidade de permanecer jovem.

2. Atividades Físicas

a) O movimento constante do corpo era importante e ne-

cessário em função das atividades realizadas.

b) Pode-se dizer que a atividade física fazia parte do cotidi-

ano como uma forma de sobrevivência. Em nossa realidade, 

somos obrigados a compensar a falta de atividade física no 

cotidiano realizando exercícios físicos em parques, academias 

ou em nossa própria residência.

c) Aprendemos com esses povos que não existe atividade física 

mágica, mas sim movimentar o corpo. Síndrome do desuso. O 

que não é usado, atro�a. 

d)O importante é realizar os três tipos de exercícios físicos: 

cardiopulmonar, neuromuscular e de �exibilidade.

3. Alimentação

a) Os homens comiam menos de 2.000 calorias por dia.

b) Baixo consumo de alimentos de origem animal.

c) Nada de alimentos processados. Em nosso caso, evitar o 

alimento processado é quase impossível, mas podemos apren-

der a controlá-los.

d) Proteínas e gorduras, em sua maioria de origem vegetal.

e) Consumo de frutas entre as refeições.

f) Os homens comiam frutas da região e da estação. Precisa-

mos parar de buscar frutas milagrosas. As frutas da estação 

geralmente estarão na promoção.

g) Precisamos parar de ver a comida como um entreteni-

mento, uma distração — compensação para a falta de emoção 

e de sentimento em outras áreas de nossa vida. Alimento deve 

nutrir.

h) A principal bebida era a água; bebidas alcoólicas eram 

consumidas com moderação.

 A equação básica aprendida com as pessoas mais saudáveis 

do mundo é a seguinte:

SAÚDE = RELAÇÕES HUMANAS² + ATIVIDADE FÍSICA + 

ALIMENTAÇÃO.

“Relações humanas” estão ao quadrado para enfatizar seu peso 

e importância, pois elas conseguem equilibrar essa equação mesmo 

que outras variáveis estejam baixas.

As relações humanas englobam todas as interações que você faz 

com os mundos físico, espiritual e mental. 

No mundo físico você se relaciona com a sociedade, família, 

amigos e meio ambiente; no mundo espiritual, com a religião, com 

Deus; no mundo mental, com o autoconhecimento. 

Por essas razões, se a variável das relações humanas não estiver 

bem, recairá um peso muito grande sobre a equação da saúde, e as 

outras variáveis di�cilmente conseguirão equilibrá-la. Por outro lado, 
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se a primeira variável estiver bem (e nem precisa estar muito bem), a 

equação da saúde pode ser facilmente equilibrada pelas outras duas 

variáveis. 

Para garantir o controle das variáveis atividade física e alimenta-

ção, vamos usar a Roda da Saúde. 

A Roda da Saúde funciona através de duas variáveis da equação 

da saúde: 

1. Atividade Física

2. Alimentação

Nela se encontram o que chamamos de BIOINDICADORES, 

uma forma simples e fácil de quanti�car a saúde. Sabemos que al-

gumas pessoas podem ler esse programa e querer acrescentar mais 

indicadores, mas lembre-se: o objetivo é simpli�car e não fazer como 

vemos muitas vezes hoje — muita informação e pouca objetividade 

quando o assunto é saúde. Aprendemos com os centenários que viver 

com saúde é muito mais simples do que podemos imaginar; 80% do 

que é necessário estão em nossas mãos, e os outros 20% nos foram 

repassados por nossos pais. A genética é um fator duplamente im-

portante, pois inspira uma responsabilidade com a herança que pre-

tendemos deixar. Se você não se importa em cuidar da sua saúde por 

você, cuide por seus �lhos.

Neste trabalho conseguimos organizar e trilhar um mapa da 

saúde que guiará você em busca da saúde perfeita.

O Sistema 
Bodytrainer
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O Sistema Bodytrainer é uma ferramenta de apoio para começar 

o programa Roda da Saúde. Serve para o aluno e para o treinador con-

�rmarem seus treinos, acompanharem seus indicadores, inserirem 

suas avaliações e reavaliações, ou seja, registrarem seus resultados. 

Esse sistema se encontra totalmente on-line, podendo ser acessado 

em qualquer lugar onde haja conexão com a internet. 

O livre acesso do aluno ao Sistema Bodytrainer permite que ele 

tenha total controle e conhecimento dos seus treinos e resultados. 

Caso não esteja satisfeito, poderá, a qualquer momento, levar seu 

programa de treinamento para outro pro�ssional de saúde e até mes-

mo trocar de treinador, sem perder toda a trajetória de treinamento 

realizada até aquele momento. Com isso, seu novo treinador �cará a 

par de tudo realizado até então, desde sua primeira avaliação a sua 

condição atual, e poderá elaborar uma nova estratégia.  

São muitas as versões, atualmente, a respeito de como controlar 

seu peso corporal. Atividades são jogadas no mercado com a proposta 

de resultados rápidos e tentando se diferenciarem de outros métodos. 

Aparelhos modernos com alta tecnologia são lançados a todo o mo-

mento para que clientes tenham mais motivação, conforto e seguran-

ça em sua prática. Porém, independentemente do método, aparelho 

ou aula utilizados para alcançar seus objetivos, todos seguem um úni-

co princípio para oferecer os resultados a seus clientes.

O aumento da prática regular de exercício gera maior dispêndio 

energético do corpo para realizar a atividade em si. Com isso, gasta-se 

mais calorias do que a pessoa estava acostumada a gastar; por conse-

quência, ela vai emagrecer.

Exemplo: o aluno está treinando em uma academia e não conse-

gue emagrecer. Começa uma nova aula na academia, ele a faz e logo 

em seguida emagrece. Ele naturalmente pensa: “Nossa, essa aula é 

demais!”. O mérito não é da aula em si, mas sim do novo gasto calóri-

co somado ao que ele estava tendo durante a semana. Poderia ser essa 

aula, alguns minutos a mais na esteira, um dia a mais de musculação, 

ciclismo no �nal de semana etc.

Resumindo, procure atividades que combinem com seu per�l e 

faça um diário a respeito delas no Bodytrainer para saber o quanto de 

calorias você está gastando por semana. 

A metodologia Bodytrainer é simples, individualizada e realista, 

pois não mostra o que o aluno quer ver, mas o que ele efetivamente 

deve saber. 

A zona alvo de resultados �ca em torno de 1.000 a 3.000 calo-

rias/semana.
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Pergunta-chave: quando posso dizer que tenho controle da ma-

nutenção do meu peso e de minha saúde?

Para podermos concluir pela resposta correta, talvez tenhamos 

de formular e responder outras indagações intermediárias:

a) Conheço bem a quantidade de calorias ingeridas e gastas 

no cotidiano?

b) Estão elas dentro dos valores e dos limites que deveriam 

estar?

c) Quando algumas delas se desviam do comportamento que 

deveriam ter, eu tenho rápido conhecimento disso? 

d) Sou capaz de identi�car rapidamente a razão do desvio?

e) Tomo alguma atitude para corrigir esses desvios quando 

tenho condições de fazer isso?

Controlar signi�ca:

 » Conhecer a realidade (Roda da Saúde)

 

 • Avaliação física e testes de aptidão física

 • Avaliação nutricional

 • Exames bioquímicos

 » Compará-la com o que deveria ser

 

 • Tabela de referência para avaliação e testes de aptidão   

        física

 • Tabela de referência para avaliação nutricional

 • Tabela de referência para gasto semanal de calorias

 • Tabela de referência para exames bioquímicos

»  Tomar conhecimento rápido das divergências e suas 

    origens

 

 • Diário Bodytrainer

 • Menu Metas

 • Reavaliações

» Tomar atitudes para sua correção

 

 • Conversa com seu treinador e/ou outros pro�ssionais 

        envolvidos

 • Mudança de treino (se necessário)

 • Outras estratégias

Somente o bom uso do Bodytrainer para o controle de seu pro-

grama não é uma condição su�ciente para garantia de seus resulta-

dos, MAS É NECESSÁRIA.

... O que não é de�nido não pode ser controlado.

... O que não é controlado não pode ser medido.

... O que não é medido não pode ser melhorado.
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Como 
estruturar 
resultados

Quando pensamos em resultado, devemos ater-nos a nove per-

guntas importantes, as quais dirão se estamos preparados ou não 

para alcançarmos o objetivo desejado.

E, para garantir seu sucesso, o programa Roda da Saúde foi 

montado seguindo essas perguntas. Quais são elas?

1. OBJETIVO: 

 o que você quer?

2. EVIDÊNCIAS: 

 como você saberá se está tendo ou se obteve sucesso?

3. PONTOS ESPECÍFICOS: 

 quando, onde e com quem?

4. RECURSOS: 

 de que recursos você dispõe?

5. CONTROLE: 

 você pode iniciar e manter o resultado?

6. CUSTO OPORTUNIDADE: 

 quais são as consequências maiores?

7. IDENTIDADE: 

 esse resultado tem a ver com quem você é?
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8. CRONOGRAMA: 

 como seus resultados se encaixam?

9. PLANO DE AÇÃO: 

 o que fazer a seguir?

1 – Objetivo: 
    o que você quer?

Resultados são expressos no positivo. Isso nada tem a ver com 

“pensamento positivo” ou com “positivo” no sentido de ser “bom para 

você”.

Aqui, positivo signi�ca “direcionado para algo que você quer” 

em vez de “se afastar de algo que deseja evitar”.

Portanto, pergunte-se “O que eu quero?”, não “O que não 

quero, ou desejo evitar?”.

Por exemplo, perder peso e deixar de fumar são resultados ne-

gativos, que podem explicar em parte por que são difíceis de serem 

alcançados.

Você vai dizer:

“Quero ter uma vida saudável, longa e independente”.

Você não vai dizer: 

“Não quero �car doente, não quero morrer cedo e não quero 

meus �lhos cuidando de mim”.

Entendeu a diferença?

Então, como você transforma um resultado negativo em um po-

sitivo? Perguntando: “O que eu quero em vez disso?” e “O que isso 

fará para mim?”.

2 – Evidências: 

         Como você saberá se está tendo ou se obteve sucesso?

Quando você estabelece um resultado, deve pensar em como 

medirá o progresso e com que grau de precisão.

Há dois tipos de evidências:

2.1 – Feedback à medida que você progride em dire-

ção ao resultado: como saberá se está no caminho 

certo?

Quando for feita a primeira Roda da Saúde saberemos que indi-

cadores serão priorizados durante o programa para descobrir se esta-

mos no caminho certo, como mencionado acima.

Controle de indicadores semanais:

 • Gasto calórico semanal;

 • Peso semanal;

 • Circunferências corporais;

 • Outros indicadores sugeridos por seu treinador.

2.2 – Evidência de ter alcançado o resultado: como 

saberá se o alcançou?

 • Reavaliação dos testes de aptidão física e de saúde;

 • Exames bioquímicos;

 • Pontuação da Roda da Saúde.
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3 – Pontos especí�cos: quando, onde e com 

quem?
 • Onde você quer o resultado? 

 • Especi�camente com quem?

 • Quando você quer o resultado?

4 – Recursos: de que recursos você dispõe?
         Relacione seus recursos. 

Objetos: livro Roda da Saúde, equipamentos de ginástica em 

casa, academias, parques, condomínios e clubes. Objetos que nossos 

treinadores poderão utilizar em seu programa de saúde.

Pessoas: treinadores, familiares, amigos, conhecidos, colegas 

de trabalho, outros contatos. É importante ter pessoas que não dei-

xem você se desviar de suas metas, que se importem com você e que 

queiram ajudá-lo.

Escreva o nome de 3 (três) a 5 (cinco) pessoas que podem ajudá-

-lo direta ou indiretamente em seu novo projeto de vida e passe-os 

para seu treinador entrar em contato a �m de mostrar como elas po-

derão ajudá-lo.

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

Modelos: nossos treinadores seguem o programa Roda da Saú-

de para servirem de exemplos. O material foi montado em cima de ex-

periências de pessoas que viveram a vida aproveitando-a com saúde 

e muita disposição.

Qualidades Pessoais: há duas qualidades que são funda-

mentais para esse programa: DISCIPLINA e PERSEVERANÇA.

Dinheiro: o su�ciente para começar e manter o programa. Os 

serviços iniciais são consulta, avaliação física e prescrição do progra-

ma, além do local de treinamento que, no caso de uma academia, tem 

o custo da mensalidade. Os valores-hora de cada treinador variam um 

pouco por região; por isso, aconselhamos que procure um treinador 

credenciado e negocie seu preço. Normalmente esse preço varia de 

R$ 20,00 até R$ 100,00 hora/trabalho.

5 – Controle: 
          você pode iniciar e manter o resultado?

Nesse momento é muito importante a utilização do Bodytrainer 

como ferramenta de controle. A alimentação dos dados no sistema 

diferencia as pessoas que estão envolvidas realmente no programa. 

Quando você tira um minuto do seu dia para inserir suas atividades 

no site, demonstra que está engajado em alcançar seus objetivos com 

o programa.

Isso vai facilitar o controle do seu treinador e, principalmente, 

vai mostrar para você o quanto realmente está se dedicando.

6 – Custo Oportunidade: 
          quais são as consequências maiores?

Esse ponto talvez seja o mais difícil, pois toda mudança gera 

consequências. 

Tudo tem um “custo oportunidade”. Dispender tempo e esforço 

em uma coisa desvia recursos de outra.

É nesse momento que muitos desistem, pois não querem deixar 

o happy hour, umas horinhas a mais de sono, investimentos em ou-
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tras prioridades, outros hobbies etc.

Você deve rever se realmente está preparado para mudar sua 

ecologia, pois todos a sua volta terão de se adaptar ao seu novo estilo 

de vida. Por isso pedimos os nomes de 3 (três) a 5 (cinco) pessoas 

que convivem com você, pois elas também serão afetadas por suas 

mudanças.

Se você deseja resultados diferentes do atual, precisa fazer ações 

diferentes das atuais. 

Permita que as mudanças aconteçam devagar, pois nada deve 

ser radical. 

7 – Identidade: 
         esse resultado tem a ver com quem você é?

Esse é um ponto muito importante, pois vemos as pessoas sendo 

muito incongruentes com relação a seus objetivos. 

Exemplos: quer ter a saúde do oriental e viver como ocidental, 

quer �car magra mas não quer deixar de comer, entre outros parado-

xos. 

Por isso enfatizamos que nossa saúde e nosso corpo re�etem 

nosso estilo de vida.

8 – Cronograma: 

          como seus resultados se encaixam?

Como comentamos, as mudanças devem ser gradativas e nada 

radicais. 

Da mesma forma como quando você resolve comer um elefante. 

Como você come um elefante? Um pedaço de cada vez.

Resultado grande, pergunte-se: “O que me impede de alcançar 

esse resultado?”.

Resultado pequeno, pergunte-se: “O que esse pequeno resultado 

faz por mim?”.

9 – Plano de ação: 
         o que fazer a seguir?

O programa Roda da Saúde!

Aliás, dica importante: con�e em seu treinador! Ele está apto a 

orientá-lo no caminho mais correto. 

E lembre-se: nem sempre o caminho mais rápido é o melhor.

Observe a história dos dois operários de construção. Para ambos 

foi perguntado o que estavam fazendo. 

O primeiro disse: “Estou assentando tijolos”. 

O segundo disse: “Estou construindo um prédio maravi-

lhoso”.

Adivinhe qual dos dois estava motivado e trabalhava melhor???

» SONHOS

Alguns resultados são mais importantes que outros.

SONHOS têm as seguintes qualidades:

 

 • São de longo prazo (de cinco a 30 anos);

 • São metas claras, competidoras e de fácil compreensão;

 • Conectam-se a sua identidade e a seus valores essenciais;

 • Despertam fortes sentimentos a seu respeito. 

        Eles engajam suas emoções — você se sente bem quando   

        pensa neles;

 • Quando você os estabelece pela primeira vez, parecem  

        impossíveis. Com o passar do tempo, começam a se 

        manifestar e a parecer cada vez mais reais;

 • Não envolvem sacri�car o momento presente por um 

        futuro possível, por melhor que seja.
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Vamos entender um pouco mais sobre a �loso�a dos treinadores 

da saúde. Ela parte da ideia de que “a mudança é uma porta que se 

abre por dentro”. O ponto principal é esse: 

     Seu corpo e sua saúde re�etem seu estilo de vida. 

Essa é uma regra muito simples, que governa todo o nosso mun-

do, onde causa e condições geram efeitos e consequências. Mas o que 

está por trás desse estilo de vida que nos gera saúde? Nosso sangue! 

Se seu sangue circula livremente por seu corpo, 

você é uma pessoa saudável. Ponto-�nal.

O conceito de ter a pontuação da Roda da Saúde 100% sig-

ni�ca 100% de certeza que seu sangue circula livremente. Outra lição 

importante: o corpo busca o equilíbrio. Tende à HOMEOSTASE.

Exemplos:

Na pessoa hipertensa, o corpo quer fazer o sangue circular, mas 

seus vasos não o deixam circular livremente (por diversos motivos) e, 

consequentemente, a pressão dentro dos vasos aumenta.

Na pessoa diabética, o sangue �ca com baixa qualidade, rico em 

açúcar (glicose) que o corpo tenta diminuir produzindo mais insulina 

do que está acostumado, o que acaba sobrecarregando o pâncreas e 

aumentando a resistência à insulina no músculo.

No caso das doenças autoimunes, o sistema imunológico, sem 

querer, acaba fazendo o “fogo amigo”, ou seja, atacando o próprio 

corpo. 

Capítulo 1 – Nossa �loso�a

E dessa mesma forma o corpo reage em outras diversas situa-

ções, sob variadas doenças. É a guerra do corpo contra si mesmo na 

busca pelo equilíbrio. Em uma guerra, independentemente do resul-

tado, sempre haverá baixas em ambos os lados (vitorioso ou perde-

dor); por isso, controle a guerra interna que ocorre todos os dias em 

você e busque a “paz sanguínea”. Você certamente estará menos pro-

pício a �car doente. 

Por favor, quero que entenda! O corpo é uma máquina perfeita e 

nunca faz nada para prejudicá-lo. Simplesmente está tentando man-

ter a HOMEOSTASE. Você pode até julgar mal suas ações, mas eram 

as únicas de que ele dispunha para tentar ajudá-lo, já que você não 

coopera com ele.

A variável da alimentação vai dar qualidade a esse sangue e a 

da atividade física vai fazer a distribuição correta desse sangue para 

garantir que alcance todos os pontos do corpo. 

Já a variável das relações humanas, que não tem como ser quan-

ti�cada na Roda da Saúde, vai garantir a e�ciência de seu funciona-

mento.

Outra forma de analisar essa quebra da HOMEOSTASE ocorre 

quando o corpo não consegue combater o excesso de radicais livres, 

gerando o que chamamos de estresse oxidativo. O equilíbrio entre os 

radicais livres, antioxidantes, sistemas de defesa e reparos são sobre-

pujados. 

Uma lenta corrosão tem início em nosso corpo e, como um pon-

to fraco no metal, a parte que ceder primeiro determinará o tipo de 

doença degenerativa que poderemos desenvolver.

A melhor defesa contra o desenvolvimento de doenças degene-

rativas crônicas ou doenças da interrupção do �uxo sanguíneo é pro-

porcionada por nosso próprio corpo, não pelas drogas.

Quando esse sangue de qualidade, que tem nutrientes, agentes 

antioxidantes e defensores do corpo, não supre e não chega com força 
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a uma determinada região do corpo, esse local pode ser afetado pelo 

estresse oxidativo e, com isso, desenvolver algumas doenças.

Exemplo de regiões e seus efeitos:

 

 • Coração – Infarto;

 • Cérebro – AVC, Parkinson, Alzheimer e Esclerose Múltipla;

 • Ossos – Artrite, Osteoporose;

 • Músculos – Fibromialgia;

 • DNA – Câncer;

 • Olhos – Degeneração Macular.

O estresse oxidativo, por sua vez, possui diferentes causas:

 

 • Exercícios intensos;

 • Estresse excessivo;

 • Tabagismo;

 • Poluição do ar, alimentação e água;

 • Luz ultravioleta;

 • Medicamentos;

 • Radiação.

Uma divisão interessante mostra como as doenças que mais te-

memos atualmente podem ser relacionadas ao crescimento e à adap-

tação do nosso estilo de vida com a da sociedade em geral, ou seja, as 

facilidades e as comodidades que podemos simplesmente comprar. 

Por isso foram divididas em dois tipos:

1. Doenças da Riqueza;

2. Doença da Pobreza.

Como os nomes �caram um pouco pesados, os cientistas resol-

veram renomeá-las da seguinte forma:

1. Doenças da extravagância nutricional:

 a. Diabetes;

 b. Doença cardíaca coronariana;

 c. Obesidade;

 d. Muitas formas de câncer.

2. Doenças da inadequação nutricional e saneamento 

precário:

 a. Sarampo;

 b. Tuberculose;

 c. Diarreia;

 d. Doenças respiratórias.

Estar saudável é o estado normal do corpo. É o corpo em equi-

líbrio. Estar doente é a perda desse equilíbrio, signi�cando que seu 

sangue está com problemas de qualidade e/ou distribuição. 

É muito mais fácil acreditar que ter saúde é algo complicado 

porque o que vemos no mundo mostra isso. Sempre há uma enzima 

ou um gene novo descoberto que promete milagres. Em seguida é lan-

çado um remédio que resolverá todos os seus problemas. 

Até remédio para in�delidade masculina já está sendo lançado e, 

é claro, com fundamentos que nos convencerão de que isso é o “nor-

mal” para o homem novamente em razão de algum gene.

As pessoas não se preocupam tanto com prevenção, pois acredi-

tam que as doenças virão de qualquer jeito. 

Por que será? 

Ser saudável não é tão lucrativo quanto ser doente?

E outro ponto importante: o ser humano não gosta de acreditar 

que errou em suas escolhas. Isso afeta suas crenças.
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É mais fácil jogar a culpa nos outros, no mundo, na sociedade e 

na coitadinha da genética, que sempre leva a culpa quando o assunto 

é saúde.

“Entendi. O faço agora?”

Você tem dois caminhos a seguir: 

1. PREVENÇÃO

Fazer o programa para garantir uma melhor qualidade de vida 

no futuro, longe das doenças e com disposição para aproveitar a vida 

por mais tempo sem depender de ninguém.

2. REVERSÃO E/OU CONTROLE

Você não está com a saúde que gostaria e se conscientizou de 

que o único responsável por isso é você. Por isso, está disposto a mu-

dar e tentar reverter seu quadro de saúde, ou, se isso não for possível, 

pelo menos controlá-lo da melhor maneira. Quer buscar sempre uma 

vida mais longa, com disposição e independência. 

Estudos mostram que se as pessoas continuarem prolongando 

a vida somente através da Medicina e não com um estilo de vida sau-

dável, seus �lhos passarão mais tempo cuidando de você do que você 

passou cuidando deles.

Recapitulando: você deve seguir o programa para prevenir, re-

verter ou controlar seu quadro de saúde, pois o caminho é o mesmo 

para todos: garantir a Roda da Saúde perfeita. 

Mas uma coisa deve �car bem clara: não existe quadro de saúde 

que o impeça de fazer a Roda da Saúde; bastam pequenos ajustes fei-

tos pelos treinadores, dependendo de cada caso. 

No capítulo seguinte vamos explicar como nossas crenças foram 

formadas e como podemos mudá-las.

 

“Você é quem é e está onde está em razão do que lhe entrou na 

mente. Para mudar quem você é e o lugar onde está, mude o que 

entra em sua cabeça.”

Podemos transmitir os melhores conselhos do mundo para al-

guém, mas se ele não quiser segui-los, não valerão de nada. Então, 

antes de começar o programa, vamos entender como foi formado o 

modelo de saúde e como podemos mudá-lo.

O modelo de saúde se constitui fundamentalmente da infor-

mação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo 

quando criança.

Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condi-

cionamento? 

Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, profes-

sores, líderes religiosos, ou seja, todas as pessoas que de certa manei-

ra ganharam nosso respeito e atenção.

E como ocorre o condicionamento? 

Ele se estabelece de três maneiras principais em todos os cam-

pos da vida, inclusive na saúde.

» Programação: o que você ouvia quando criança?

» Exemplo: o que você via quando era criança?

» Episódios especí�cos: que experiências você teve quando 

criança?

Capítulo 2 – Modelo de saúde
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Se você não gosta de fazer exercícios, comer bem e ser sociável, 

a culpa não é inteiramente sua. Trata-se simplesmente do seu modelo 

de saúde.

Como podemos alterar isso?

Os quatro elementos-chave da mudança são:

 » Conscientização 

 » Entendimento

 » Dissociação

 » Recondicionamento

Primeiro elemento-chave: CONSCIENTIZAÇÃO.

Você precisa se conscientizar de que as opiniões que você tem 

sobre atividade física, nutrição e relações humanas é fruto do que ou-

viu, viu e vivenciou desde criança. Se esses conceitos lhe trouxeram 

saúde como queria, parabéns; caso contrário, esteja disposto a mudá-

-los com nossa ajuda.

Segundo elemento-chave: ENTENDIMENTO.

Já que você se conscientizou de que precisa fazer algumas mu-

danças, você está apto a fazer o programa Roda da Saúde.

Terceiro e quarto elementos-chave: DISSOCIAÇÃO e RECON-

DICIONAMENTO.

Eles acontecerão com a execução do programa, mas para que 

esses novos hábitos se tornem parte do seu novo modelo de saúde, 

são necessárias apenas duas qualidades pessoais.

Essas qualidades foram observadas em comum entre as pessoas 

que serviram de base para os estudos. São elas:

1. DISCIPLINA

2. PERSEVERANÇA

Disciplina é a irmã gêmea da perseverança, que representa a 

capacidade de dar prosseguimento a determinadas ações que serão 

impactantes para você conquistar seus objetivos mais nobres.

Obrigado por ter dedicado um tempo a essa leitura. Isso de-

monstra o quanto você está interessado em dar um novo rumo a sua 

saúde. Enfatizamos novamente a importância de con�ar nos concei-

tos que serão apresentados, além da importância de, no mínimo pelos 

próximos três meses, seguir corretamente o programa.

“As pessoas não crescem e vão �cando velhas. 

É quando param de crescer que se tornam velhas.”

Oração do Aluno Bodytrainer:

“Se busco saúde em minha vida, devo buscar a paz sanguínea 

em meu corpo através da interação harmônica com o mundo, com 

as pessoas e, principalmente, comigo mesmo. Sei que minha saúde 

depende apenas de mim. Agradeço aos meus treinadores que me en-

sinam e me ajudam a treinar bem, a me alimentar bem e a me sentir 

cada vez melhor. De agora em diante, assumo as rédeas de minha 

saúde. Obrigado”.


