
Hábitos diários que podem mudar sua
vida se forem devidamente aplicados
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Já ouvi e falei algumas vezes: "se
conselho fosse bom, não seria gratuito" 
 
Porém dentro de minhas reflexões de fim
de ano e início de outro e, mais ainda,
com o findar de uma década (por mais
simbólico que pareça), resolvi compilar
algumas hábitos a serem praticados
durante o ano de 2020, principalmente
por homens. 
 
É sério, vejo tanta coisa que eu nem
imaginaria que fosse viver para ver, e
algumas delas que fazem ecoar na
minha cabeça "cadê a masculinidade
que havia nesse mundo?"



Fora isso, é grande a falta de
comprometimento consigo mesmo, com
sua saúde, com bons hábitos, com a boa
convivência, enfim… 
 
É tanta coisa que daria para escrever
um livro.
 
Então segue neste material hábitos a
serem desenvolvidos e praticados por
todos (não apenas por homens). 
 
Alguns levam apenas alguns minutos;
outros representam mudanças simples;
tudo transformará positivamente sua
vida e o ajudará a se tornar um homem
melhor. 



4

TENHA UM

DESPERTADOR
DE VERDADE

01
CONSELHO

Se a primeira e última coisa que você
faz todos os dias é olhar para o telefone,
você está criando uma base superficial e
distraída para o que está no meio. 
 
Mantenha seu telefone fora do seu
quarto à noite, use um despertador
comum para acordar de manhã e não
toque no telefone quando você se
levantar antes de fazer alguma coisa
(oração, meditação, flexões de braço,...) 



02
CONSELHO

Vale roubar. Pode pegar um livro
pequeno. Não tem problema. O tempo
médio necessário para ler um livro "nem
grande, nem pequeno" é de 5 a 7 dias. 
 
Só sente a bunda na cadeira e leia. Leia
até o fim, mas apenas leia. Todo mundo
tem 1 hora por dia para redefinir a
leitura: reduza uma hora da Netflix à
noite; leia meia hora no almoço e meia
hora à noite; leia pequenos trechos em
momentos livres que surgem ao longo do
dia. 
 
Você será um homem, um ser humano,
um pai e marido melhor. 

4
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LEIA UM 

LIVRO POR
SEMANA



02
CONSELHO

Entenda uma coisa! Todo o
conhecimento do mundo está nos livros.
 
Você não tem que inventar nada,
apenas sentar e estudar!
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LEIA UM 

LIVRO POR
SEMANA



03
CONSELHO

Tá de sacanagem né? Nem preciso
mencionar os benefícios para a saúde;
além disso, beber nada além de água é
a maneira mais fácil de perder peso .
Que desperdício colossal de calorias são
as bebidas calóricas. 
 
Eles simplesmente não têm um sabor tão
bom (especialmente se estamos falando
de refrigerante) e têm pouco ou nenhum
valor nutricional. Não custa nada ir pro
escritório e levar uma garrafa de 2 litros.
Vai tomando aos poucos, várias vezes ao
dia. 
 
Evite sofrer precocemente por
problemas que poderiam ser evitados
bebendo mais água diariamente.

4
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BEBA

MAIS ÁGUA



04
CONSELHO

Comece um programa de treinamento
resistido (de força): sim, com PESOS;
caminhada não é atividade física . 
 
Não importa se você é atualmente
sedentário, ou pratica cardio e nada
além de cardio, você pode se beneficiar
da adição de treinamento de resistência
à sua vida. 
 
O treinamento de força melhora sua
saúde geral, ajuda a perder peso,
aumenta a testosterona e faz você se
sentir mais viril em geral. 
 
 

4

LEVANTE

COISAS
PESADAS



04
CONSELHO

Você não nasceu para ser sedentário,
nem pra ficar fazendo caminhada.
 
Você é um homem, sobrevivente de
milhares de anos hostis nesse planeta… E
agora, confina seu corpo à diversas
horas de puro sedentarismo.
 
Está errado!
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LEVANTE

COISAS
PESADAS



05
CONSELHO

Você sabe que ela está morrendo de
vontade de ouvir de você. 
 
Se não tem mãe, fale com pai, com uma
tia, com avó, até com a vizinha. 
 
Sirva de ombro amigo para os mais
velhos. Isso serve para lhe ensinar
humildade frente ao poder inexorável do
tempo. 
 
Te ensina a servir, a ter paciência. 
 
Mas acima disso tudo, essas pessoas
precisam de você e te amaram quando
você nem sabia como retribuir.

4

FALE COM

SUA MÃE
SEMANALMENTE



06
CONSELHO

"Você ficou bonito nessa camiseta." "A
musculação tá te fazendo bem." "Suas
fotos de instagram são lindas." "Seu
cachorro parece legal." Pronto! São
elogios bacanas, todo mundo gost!
 
Você não é invasivo, te permite ser
verdadeiro, sensível e além disso, as
pessoas gostam de ser notadas . 
 
Você verá como elas vão te devolver
com um belo sorriso e talvez, um papo
legal surja dali. 
 
Pessoas desejam afirmação e
reconhecimento quase tão intensamente
quanto comida e água. 
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ELOGIE AS 

PESSOAS
DIARIAMENTE



06
CONSELHO

E você pode preencher essa
necessidade humana em menos tempo
do que o necessário para fazer um
Miojo. 
 
Treine-se para observar melhor como os
outros se destacam de maneiras grandes
e pequenas e exiba essas realizações
em comportamento, desempenho,
talento, estilo e caráter. 
 
Não se esqueça de elogiar regularmente
sua própria família também.

4

ELOGIE AS 

PESSOAS
DIARIAMENTE



07
CONSELHO

Sim, um jantar completo. Você vai
escolher o prato, vai no mercado, vai
falar com o cara da quitanda, vai ligar
pra esposa ou amigo pra pegar umas
dicas, vai arrumar a mesa e tudo mais. 
 
Um jantar decente, não apenas um
comes e bebes. Você vai receber seus
amigos e parentes como você gostaria
de ser tratado num restaurante bom e
caro. 
 
Com direito à petiscos, entrada, jantar,
sobremesa e papo legal depois. E
acredite, isso não envolve grana, mas
dedicação. 

4

ORGANIZE
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07
CONSELHO

Jantares podem servir como a pedra
angular de uma sociedade moderna e
saudável. 
 
Por quê? Porque eles promovem
relacionamentos que dão vida e
conversas civis. 
 
Dar um jantar também oferece vários
benefícios para o anfitrião, incluindo a
oportunidade de praticar suas
habilidades culinárias e sociais,
adicionando o toque de antecipação à
sua vida e simplesmente motivando você
a finalmente limpar sua casa

4

ORGANIZE

UM JANTAR
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08
CONSELHO

É a única função que a caminhada tem. 
 
Te fazer respirar, pensar mais
claramente, fazer fluir um pouco de
sangue pra cabeça e oxigenar as
pernas. Isso te dá clareza. 
 
Encaixe isso sempre que possível. 
 
Descansos intermitentes podem
aumentar sua produtividade.

4

CAMINHE

PARA LIMPAR
A MENTE



09
CONSELHO

Assim como a leitura. Escrever exige que
você pense lógica e linearmente, o que o
torna particularmente útil para colocar
em perspectiva coisas como depressão e
raiva. 
 
No entanto, não há uma maneira correta
de fazer o diário: escreva sobre o que
aconteceu naquele dia; escreva sobre o
que você é grato. 
 
Deixe de rodeios e apenas escreva
alguma coisa, uma linha, um parágrafo. 
 
Exercite esse hábito. 
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TENHA O
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09
CONSELHO

Pode ser um texto legal para amigos do
trabalho, um pequeno poema ou
crônica, um artigo para um blog de
algum hobbie, não importa. 
 
Escreva. 
 
Pessoas que lêem e escrevem se
destacam das demais, sempre!

4

TENHA O
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10
CONSELHO

Muitas vezes pensamos em planejar
apenas em termos da vida cotidiana de
alguém (cuja programação pode
realmente ser benéfica), enquanto
consideramos que o tempo de lazer
deve ser totalmente espontâneo. 
 
A vida é corrida, se você não programar
o final de semana, irá ficar deitado,
rolando feed, assistindo qualquer seriado
bosta e não terá feito coisas
importantes; quando deixados ao acaso,
acabamos entregando nosso tempo livre
à inércia e não acabamos fazendo
muito. 

4

PLANEJE

O FINAL DE
SEMANA



10
CONSELHO

Veja o que vai fazer, onde irá passear, o
que vai comer, quem vai visitar. Finais de
semana são ótimos dias para se
organizar, para se programar e também
para descansar. 
 
Lembre-se que sábado e domingo
resentam quase 30% de uma semana. É
muito tempo para deixar passar sem
fazê-lo ser produtivo. 

4

PLANEJE

O FINAL DE
SEMANA



11
CONSELHO

Se você está cansado de se distrair com
seu telefone, mas ainda não desativou
as notificações, ainda está perdendo
tempo. 
 
Isso. Desative tudo. Faço isso há meses e
foi a melhor coisa que fiz. 
 
Se algo for urgente, as pessoas vão te
ligar, vão dar um jeito de falar com você. 
 
Nada é urgente pra ficar apitando,
bipando ou piscando  tempo todo. Além
de ferrar com sua mente, te deixando
ansioso e irritado, isso acaba com sua
produtividade.

4

DESATIVE

NOTIFICAÇÕES
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12
CONSELHO

O jejum faz grandes coisas para a
saúde, incluindo normalizar os níveis de
insulina, promover a secreção do
hormônio do crescimento humano e
estimular a regeneração celular. 
 
É também uma maneira poderosa de
treinar a alma, para que o espírito se
torne mais forte que a carne. Pesquisas
mostram que o jejum, mesmo uma vez
por mês, produz todos os benefícios
físicos mencionados, e evidências
anedóticas sugerem que um jejum
mensal é suficiente para gerar também
benefícios espirituais robustos. 
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UMA VEZ 
AO MÊS



12
CONSELHO

Seja pra te lembrar como é ficar um
pouco de tempo sem comida. Seja pela
parte espiritual. 
 
Seja para limpar um pouco se intestino,
deixando ele uma horas sem trabalhar.
Não importa. 
 
O jejum não é uma prática milenar a
toa. 
 
Ao menos uma vez por mês faça entre 16
e 24 de jejum.

4

JEJUE

UMA VEZ 
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13
CONSELHO

Excesso de barulho e informação, o
tempo todo, o dia todo, por toda uma
vida. 
 
Passamos o dia com a cara nas telas.
Andamos pelo trânsito barulhento.
Usamos equipamentos na cozinha que
parecem sirenes. 
 
Aí, vamos para o treino para relaxar e o
que fazemos? Enfiamos um fone na
última altura com as músicas mais
pauleiras da playlist.

4
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13
CONSELHO

É apenas em silêncio e solidão que
ouvimos os "sons" mais importantes da
vida - nossa voz interna, inspiração
criativa, sugestões para um chamado,
soluções para dilemas, coisas que
precisamos fazer ou dizer aos outros. 
 
No entanto, geralmente estamos tão
cercados por ruídos que essas
mensagens críticas nunca passam. Dá
um tempo. Faça uma pausa. Treine sem
música ao menos uma vez na semana. 
 
Se quiser, coloque o fone para abafar o
mundo exterior. Mas fique em silêncio e
ouça seu corpo.
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14
CONSELHO

Só use aquela bosta. 
 
Todo dia. 
 
Sempre. 
 
Só use! 
 
Deixe seu dentista orgulhoso.

4

USE 

O FIO
DENTAL



15
CONSELHO

Ao buscar o controle de nossas vidas,
geralmente tentamos eliminar as
distrações geradas por dispositivos. 
 
Você não pode simplesmente esvaziar
sua vida das coisas que fazem você
desperdiçar seu tempo - você precisa
preenchê-la com atividades dignas. 
 
É aí que entram os hobbies; encontre
uma atividade tão atraente e muito mais
gratificante do que mexer no seu
telefone. 
 
Quando foi a última vez que você fez
uma coisa pela primeira vez? 

4

COMECE

UM NOVO 
HOBBY



15
CONSELHO

Quem tem um hobby sofre menos de
tristeza. 
 
Comece algo que sempre quis fazer,
jogue alguma coisa, colecione, procure
grupos de colecionadores, vá aos
encontros. 
 
Aprenda do zero, se passe por aprendiz
e curta o processo.

4

COMECE
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16
CONSELHO

Mesmo que suas crenças sejam incertas
e sua fé não seja firme, comprometer-se
com a sua espiritualidade   pode
melhorar muito sua vida e seus
relacionamentos de várias maneiras. Não
sei como você fará. Mas faça. 
 
Talvez você precise fazer algum ato de
caridade, uma visita ao asilo, dar
esmolas, ajudar uma vizinha necessitada,
fazer atendimento gratuito ou
simplesmente, ir à igreja. 
 
Não importa! Faça. Nós não somos
objetos. Nós somos mais que ossos e
carne. Exercite o espírito que há em
você de algum modo. Exista!

4

EXERCITE

SUA
ESPIRITUALIDADE



São apenas 16 itens. 
 
Não tão difíceis, longe de serem
impossíveis. 
 
Pratique-os
diariamente/semanalmente. 
 
Comprometa-se a fazer diferente, a
ser um homem melhor. 
 
Faça por você mesmo, pela sua
família - tanto por seus pais, irmãos
ou quem façam parte de sua família
atual, quanto pela família que você
pode construir ou melhorar junto de
sua esposa, seus filhos, ou sua noiva
ou namorada.

Este material não tem intenção
nem deve ser utilizado para

substituir o acompanhamento
de um profissional.

 
Todos os Direitos Reservados
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