
QUAL É O SEU MOTIVO PARA TER SAÚDE? 
 

A felicidade decorre do bem-estar físico, emocional e espiritual e pode ser 
conquistada através de pensamentos, atitudes e comportamentos saudáveis. 
Embora a maioria das pessoas conheça os caminhos e alternativas para se 
cuidarem, agem como se não tivessem recursos disponíveis ou encontram 
diversas justificativas para não mudarem seus hábitos. 
Isso acontece muito em relação à prática de atividades ou exercícios físicos. 
Ajustamos o tempo para quase tudo, mas atividade física é, muitas vezes, 
sacrificada em detrimento das outras obrigações. Muitos desistem, também, 
por preguiça ou comodismo. 
É fundamental ter consciência do quanto sair do sedentarismo pode contribuir 
para a saúde do corpo e da mente. 
A atividade física induz a liberação de substâncias no cérebro, como 
serotonina, dopamina e endorfina que atuam na motivação, prazer, bem-estar e 
bom humor, ajudam a prevenir e a melhorar a depressão, auxiliam na 
regulação do sono, reduzem o estresse e a ansiedade e diminuem as tensões.  
Mas por que tantas pessoas não têm motivação e evitam fazer exercícios 
físicos?  
Muitos alimentam pensamentos negativos. Ao refletir e alterar esses 
pensamentos você muda suas atitudes, crenças e hábitos. Comportamento 
pode ser aprendido. 
Ao considerar a motivação como energia pessoal que dá início, sustenta e 
integra o comportamento do ser humano, fica fácil entender que é a motivação 
que nos impulsiona em direção aos nossos objetivos. 
Apoio profissional, um ambiente seguro, agradável e com infraestrutura 
compatível com os objetivos favorecem um bom nível de motivação. Por outro 
lado, tudo o que for feito em termos de treinamento deve ter uma consequência 
positiva em relação aos objetivos pessoais. E mais, a partir do momento em 
que cada etapa ou meta for atendida, outros desafios precisam ser 
vislumbrados para manter a motivação. 
Os resultados do exercício só aparecerão se ele for praticado com rotina, 
organização, objetividade, persistência, com boa alimentação e descanso. A 
determinação e a disciplina nos ajudam a resistir e persistir.  
Não questione muito sobre a atividade, não coloque obstáculos para começar a 
se movimentar. Busque orientação, comece e não interrompa. No início poderá 
ser um pouco difícil e até mesmo desconfortável. Hábitos não são formados de 
uma semana para outra.  
Além de escolher algo que você goste, veja se não tem algum artifício para 
aumentar o prazer. Uma boa companhia pode ser uma boa estratégia! 
A atividade física traz importantes benefícios psicológicos, emocionais, sociais 
e físicos e deve passar para a lista das prioridades.  
Identifique os motivos para cuidar da saúde, “corra atrás” da felicidade e 
aproveite o bem-estar alcançado! 
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