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ALIMENTAÇÃO 
INTELIGENTE

ViverEmAltaPerformance

Já não basta escolher uma alimentação balanceada 
pelo nutricionista , é necessário que haja mais 
inteligência na escolha dos alimentos.  
Numa década em que estamos inundados de 
alimentos modificados geneticamente  e em que o 
uso de pesticidas e antibióticos estão generalizados 
por quase todos os produtores, existe um canal de 
fornecimento a crescer diariamente: o dos alimentos 
biológicos. 

À escolha de alimentos biológicos, devemos 
acrescentar a preparação das próprias refeições. Para 
além de mil vezes mais económicas, sabe o que está a 
ingerir.
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EXERCÍCIO FÍSICO 
MODERADO

ViverEmAltaPerformance

Exercitar o corpo já não é um conselho, é uma obrigação 
diária! 

Não falo de treino aeróbico ou de musculação, mas sim 
exercícios mais inteligentes. Sem uso de pesos ou 
repetição de movimentos encontramos a exercitação física 
através da isometria muscular onde há permanência 
numa posição estática mas a flexionar um músculo. 
Para além de diminuir o risco de lesões (já que não coloca 
muita tenção nas articulações em causa), aumenta a sua 
resistência, melhora o tónus muscular , o tamanho e a 
força. Além disso pode ser realizado em qualquer lugar. 
Qual a dose? Moderada… 
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RESPIRAÇÃO 
CONSCIENTE

ViverEmAltaPerformance

De forma simplificada temos 2 fatores a levar em 
conta para respirar bem. O 1º é a quantidade de 
oxigénio que conseguimos levar e o 2º, a situação em 
que nos encontramos. No primeiro caso, se usarmos a 
parte baixa, intermédia e alta dos pulmões 
aumentamos em mais de 40% a quantidade de 
oxigénio a circular no sangue. No segundo caso, 
tendo a haver com uma situação específica, temos de 
saber qual a respiração mais adequada para agitar 
ou descontrair. Com essa consciência, podemos 
manter os nossos níveis de atenção, inteligência e 
produtividade em valores ideais e por mais tempo de 
forma a maximizar resultados.
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