
BEM
ESTAR

24 Dicas comprovadas
para o



 Sumário

3. Parte2. Parte1. Parte

Isenção de responsabilidade 
 

Sobre a minha história 
 

Sobre a Mindset Pilates 

Continuum do bem-estar 
 

 6 Dimensões do bem-estar 
 

Os mindsets 
 
 

 
 

24 Dicas comprovadas
para o bem-estar 

 
Conclusão e referências 
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Este livro está protegido por leis de direitos
autorais. Todos os direitos sobre o livro são
reservados. Você não tem autorização para
vender este livro nem para copia-lo. Qualquer
tipo de quebra dos direitos autorais estará
sujeita a ações legais. 
 
"Temos na filosofia uma medicina muito
agradável, pois, nas outras, sentimos o bem-
estar apenas depois da cura; esta faz bem e cura
ao mesmo tempo". 
 
Michel de Montaigne 
 

Todas as informações contidas neste livro são
originárias de minhas experiências pessoais com
o aprendizado de bem-estar de vários anos de
estudos. 
 
Caso você acredite que alguma parte deste livro
seja de alguma forma desrespeitosa ou indevida
e deva ser removida ou alterada, pode entrar em
contato diretamente comigo através do e-mail
 contatomindsetpilates@gmail.com  



Sobre a minha história

Introdução

4

O que estou fazendo com minha vida? A
resposta a essa questão foi vou voltar a ser
aquela criança que era feliz que levava a vida
mais leve com bem-estar! Foi para ajudar outras
pessoas que passavam por isso que criei a
Mindset Pilates. 
 
Meu nome é Mathias Bertschinger, sou casado,
não tenho filhos ainda, mas planejamos. Sou um
ser humano que se importa e se preocupa com
as  pessoas. Adoro esporte. Principalmente esse
trabalho entre mente e corpo! 
 
Em resumo sou um ser humano que nem você.
Acredito que juntos possamos ter uma qualidade 
de vida melhor. Obrigado pela atenção e tenha
uma boa leitura. 

Hoje o homem moderno está cada vez mais
focado no trabalho. Isso porque a sociedade
atual está focada no "ter" e não no "ser". Não
sou nenhum hippie que não pensa em dinheiro.
No entanto, em virtude de acontecimentos mudei
meu mindset (mentalidade). Vejamos: 
 
"Foi em março de 2013. Acordei um dia
completamente tonto, sem saber onde estava.
Tudo girava! E não era pouco! Após 1 mês nesse
estágio de agonia os médicos não constataram
nenhuma causa clínica. Suspeitaram que era
estresse! E era... Me lembro posteriormente que
fui caminhar no parque, na Redenção (um parque
de Porto Alegre) para pensar. 



Sobre a Mindset Pilates

Capítulo 1

5

A Mindset visa através da atividade física atuar
nas 6 dimensões do wellness (bem-estar), assim
ajudando no seu processo de evolução. 
 
Através da mudança de Mindset (mentalidade) o
aluno irá perceber que seu bem-estar é seu bem
mais precioso. 
 
Quando você só se foca em uma área, sua
tendência é de adoecer! Então vejamos essa
teoria do bem-estar: 
 
Nossa missão é ajudar pessoas a conquistar sua
autonomia física prevenindo dores, desconfortos
e limitações. Para isso, desenvolvi um método de
treinamento onde o Pilates é a principal
ferramenta para você conscientizar, aplicar e
melhorar. 

O que é Mindset? Termo criado pela
professora Carol S. Dweck, que pode ser
traduzido por "mentalidade" ou "programação
mental", é o conjunto de pensamentos e crenças
que existe dentro de nossa mente e que
determina como nos sentimos e nos
comportamos. 
 
E Pilates o que é?  É um sistema de movimentos
constituídos para desenvolver flexibilidade,
consciência corporal, força, controle motor e
alinhamento corporal, atributos indispensáveis
ao bem-estar e à qualidade de vida.  
 
 
  



Continuum do bem-estar 

Capítulo 2
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O bem-estarnão significa a falta de doença. A
partir do Continuum de bem-estar criado por
John Travis, podemos ressaltar que o bem-estar
é um processo, e não um estado estático. O que
existe são graus de doença e de bem-estar.   



Continuum do bem-estar O paradigma do tratamento pode fazer com que o
indivíduo retorne ao ponto neutro (ausência de
sinais, sintomas e doença), ou seja, o indivíduo
passa através de tratamento médico ao ponto
neutro. 
 
O paradigma do bem-estar pode fazer com que o
indivíduo conquiste níveis elevados de bem-estar
a partir de qualquer ponto do continuum.
Contudo, o paradigma wellness não objetiva
substituir o paradigma do tratamento, e sim
trabalhar de maneira harmônica. 
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A adesão de comportamentos que arrastam o
indivíduo do ponto neutro em direção à esquerda
leva a um agravamento progressivo da sua
condição de saúde. 
 
A adoção de condutas que desloquem esse
indivíduo do ponto neutro em sentido da direita
leva a uma ampliação progressiva dos níveis de
bem-estar e saúde. 



6 Dimensões do bem-estar

Capítulo 3
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De maneira recorrente, o ser humano moderno
não consegue alcançar os níveis de bem-estar
desejados, pois não estabelecem prioridades
nas suas necessidades pessoais.    
 
Para o indivíduo conquistar o bem-estar é
necessário promover as 6 dimensões de
maneira constante sem privilegiar uma ou duas
áreas em decorrente das outras. 
 
É justamente esse estímulo nas 6 dimensões
do bem-estar que acelera a realização de
mudanças de comportamento duradouras a fim
de atingir níveis altos de bem-estar e saúde,
através de metas individuais de estilo de vida.  



 Dimensão intelectual
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Fomentar o senso crítico, a curiosidade e a
criatividade na busca de novos cenários,
descobrindo o potencial de compartilhar seus
dons com outros. Contempla as atividades
criativas e mentalmente excitantes.  
 
Durante a caminhada de bem-estar o indivíduo
irá explorar questões relacionadas à resolução
de problemas, criatividade e aprendizagem;
passará mais tempo perseguindo interesses
pessoais, mantendo-se a par de questões e
idéias atuais. Enquanto o indivíduo desenvolve
sua curiosidade intelectual, irá se eesforçar
ativamente para expandir e desafiar sua mente de
maneira criativa. 



 Dimensão social

Comunicação e relacionamento com familiares,
amigos e a comunidade em que vive. Destaca a
interdependência com outros e a natureza. 
 
O indivíduo irá se tornar mais consciente de sua
importância na sociedade assim como da sua
influência em múltiplos ambientes,  iniciando
uma melhor comunicação com aqueles ao seu
redor. 
 
Descobrirá o poder de fazer escolhas
voluntariosas para melhorar relacionamentos
pessoais e amizades, e construir um melhor
espaço de convivência. 
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 Dimensão corporal

Conceitos de força, flexibilidade e resistência
física são importantes, bem como precauções
médicas. Assim o indivíduo conseguirá
monitorar os próprios sinais vitais e
identificará os avisos do próprio corpo; irá
compreender e avaliar a relação entre uma boa
nutrição e a maneira como o seu corpo
responde.  
As vantagens físicas de se ter uma boa
aparência e se sentir bem, na maior parte das
vezes, levam a benefícios psicológicos como
maior autoestima, autocontrole, determinação e
senso de sentido. 
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 Dimensão emocional

Autoconfiança, autoestima e autocontrole 
 
O indivíduo irá se tornar capaz de: 
 
a) Expressar seus sentimentos e lidar com os
mesmos;  
b) Tomar decisões e fazer opções de forma
consciente; 
c) Viver e trabalhar independentemente, porém
valorizando e buscando a ajuda de outros;  
d) Aceitar desafios e reconhecer conflitos como
sendo possivelmente saudáveis; 
e) Gerenciar a sua vida de maneira satisfátoria e
assumir responsabilidade por suas ações. 
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 Dimensão ocupacional

Trata dos investimentos com a formação e
evolução profissional, buscando a realização, 
 aperfeiçoamento, e o reconhecimento, tanto
pessoal quanto profissional.  
 
O  desenvolvimento ocupacional está vinculado
à atitude da pessoa com relação ao seu trabalho.
 
O indivíduo irá voltar seus dons, habilidades e
talentos para um trabalho que tenha significado
e satisfação pessoal. 
 
A satisfação no trabalho, ambições de carreira e
performance pessoal são componentes
relevantes. 
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 Dimensão espiritual

Valores que buscam dar sentido à vida ou
justificar sua origem, ajudando
a confrontar momentos difíceis e a buscar um
novo caminho quando necessário.  
 
Sua jornada será caracterizada por uma
harmonia serena entre sentimentos internos e
emoções. 
 
O indivíduo saberá que está no caminho
correto quando suas ações começarem a se
tornar mais consistentes com seus valores e
crenças, resultando numa nova “visão de
mundo”. 
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Os mindsets

Capítulo 4

A ideia de sermos bem-sucedidos vem do
nosso Mindset . Assim, o nosso mindset
mostra o nosso modo otimista ou pessimista
de olhar diversas ocasiões da vida e de como
se portar diante delas. Existem basicamente
dois mindsets: 
 
Mindset fixo: as pessoas com mindset fixo
acreditam que nasceram com uma cota de
inteligência que não vai mudar. Essa crença
dificulta a mudança e aprendizagem. 
 
Mindset de crescimento: acreditam que sua
inteligência melhora cada vez mais pela
aprendizagem e pelo intenso esforço. São
aprendizes.  15



 24 dicas comprovadas 
para o bem-estar

Capítulo 5
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3.2.1.

Horas necessárias para
dormir variam para cada
pessoa, mas quem anda
reclamando de falta deve

dividir o tempo das
"sonecas" durante todo o

dia, assim ajudando a
descansar.

Somente 30% do
envelhecimento é

genético; 70% são hábitos
de vida. Então evite de

maneira excessiva
estresse, sol e álcool. 

 
 

Leva em média 66 dias
para que alguém adquira

um novo hábito.
Automatize assim hábitos
saudáveis! Lembre-se das
6 dimensões do bem-estar

. 

Falaremos agora sobre as 24 dicas
comprovadas para o bem-estar. Importante 
utilizar o conhecimento até então assimilado
para interpretar as dicas com mindset de
crescimento, como um eterno aprendiz!  
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6.5.4.

Não Fume! 
 

Faz mal para o seu corpo. 
 

Faz mal para as pessoas
que convivem com você. 

 
Faz mal para o seu bolso. 

A maior fonte de vitamina
D é o sol. O tempo médio

seria de 15 a 20 minutos ao
sol, sem filtro solar e em

áreas como braços e
pernas, mas com o rosto
sempre protegido. Melhor

horário de 10h às 15h.  
 

O ato de ser gentil com o
outro e a compaixão têm
impactos profundos não
apenas em nossa mente,

mas em todo o nosso
organismo  
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9.

8.

7.

Você sabia que a
desorganização no

ambiente de trabalho
causa desânimo e

cansaço, além de impactar
negativamente sua

produtividade? 

As melhores frutas com
vitamina C são camu-camu

(fruta da Amazônia) e
acerola. Mas também tem
na goiaba, kiwi, morango,

laranja, pimentão, brócolis,
couve-de-bruxelas, goji
berry, cranberry e caju. 

 

Lave as mãos: o hábito é a
atitude número um na
prevenção de doenças

como resfriados, além de
manter longe outros

problemas como infecções
por bactérias e outros

vírus.  
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12.11.10.

Levantar-se da cadeira de
tempos em tempos,

alongar-se e caminhar pelo
escritório é essencial para
reduzir a tensão, dar uma
arejada nas ideias e voltar
renovado para continuar

as atividades. 

Você desenvolve mais
inteligência quando lê

muito, e também melhora a
escrita e seu vocabulário.
Outra habilidade que se
desenvolve mais é a da

criatividade. 

Para um dia mais feliz no
trabalho, é importar

cultivar o bom
relacionamento com seus
colegas. Faça a sua parte

para construir um
ambiente de trabalho mais

positivo.  
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15.14.13.

A meditação diminui a
ansiedade, melhora a

depressão, melhora as
dores crônicas, diminui a

frequência cardíaca,
controla a pressão arterial

e melhora o sono. 

Observe como você age
quando está sentindo

certas emoções e como
isso afeta sua vida. Uma
vez que nos tornamos

mais conscientes disso, é
fácil julgar e perceber o
nosso comportamento.  

Tanto a vida pessoal como
a vida profissional precisam
de dedicação, para que uma
não interfira na outra. Uma

boa administração de
tempo e um planejamento
eficaz são os segredos. 
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18.17.16.

Evite saltar para uma
conclusão negativa

imediatamente e pense que
as situações possuem

várias opções de saída,
basta você procurá-las. 

Quando não há água
suficiente circulando pelo

corpo é comum sentir
fadiga, o coração bater um

pouco mais rápido e o
rendimento cair durante o

dia. 

Para entender o que estás
sentindo é interessante

escrever seus pensamentos
e sentimentos, isso pode

ajudar a externalizar e
compreender melhor. 
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21.20.19.

Elogie sempre a pessoa
pelo seu esforço, assim ela

vai dar valor a ele.  
 

Em seu livro chamado
Inteligência Emocional,
Goleman ressalta que o
controle das emoções é

um fator essencial para o
desenvolvimento da
inteligência de um

indivíduo. 

Quando a pessoa não
consegue suportar uma

situação no plano psíquico,
ela acaba produzindo ou

agravando sintomas e
doenças que se manifestam

no corpo. Isso se chama
somatizar. 
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24.23.22.

Todo dinheiro investido em
prevenção gera uma

economia dobrada para o
futuro. Ex: menos gasto em

remédio, médico, tempo
perdido. 

Benefícios do Pilates para o
ser humano são: melhora

na postura corporal,
aumento à produtividade,

menor propensão à
doenças, combate o

estresse e melhora na
autonomia física. 

Ficar na posição de
vencedor 10 minutos por

dia ajuda na sua
autoestima. 

Ex: de pé pernas afastadas,
mãos na cintura, peito
aberto. Tipo Superman.



Conclusão e referências

Em primeiro lugar se você chegou até aqui 
percebeu a importância do bem-estar.
Parabéns! No entanto, um grande problema
das pessoas é a falta da execução no que se
propõem a fazer. Então faça!  
 
Em segundo lugar, não existe fórmula mágica.
Quando fui atleta de natação aprendi que só
com muita dedicação, planejamento e
persistência conquistamos algo. É o que você
faz na sombra que te coloca na luz! 
 
Em suma, espero ter ajudado a modificar sua
perspectiva quanto ao seu bem-estar. Ou
simplesmente ter te tirado um pouco da zona
de conforto. Obrigado, bom esforço! 24
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