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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Boa parte das pessoas deseja ter uma vida ativa e energizada, com pique para realizar grandes coisas, não
é mesmo? Quanto mais energia temos, mais ânimo e disposição possuímos para cumprir as tarefas diárias.
E vai além disso! Nossa energia assume um papel importantíssimo na manutenção da saúde e do bem-estar.
Contudo, o cotidiano tenta nos roubar a energia física e mental. O tempo parece ser curto demais para
quem se divide entre trabalho, estudos, família e tantas outras responsabilidades. Corremos contra o
relógio e nos esforçamos para dar conta de tudo em meio à rotina agitada, porém, mais cedo ou mais
tarde, o corpo e a mente reclamam.
E é justamente nos momentos de sobrecarga de trabalho que ficamos propensos a ter uma
baixa energética, uma queda expressiva na disposição diária. É quando percebemos que
estamos desmotivados, desanimados e sem forças para realizar o que queremos e precisamos.

Então, se você se identifica com essa situação, saiba que está na hora de mandar a preguiça para bem
longe e renovar o seu estoque de energia e vitalidade! Que tal repensar seu estilo de vida e adotar algumas
atitudes simples para viver melhor? Confira todas as dicas desse material elaborado especialmente
para você. Boa leitura!
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A bioenergia, ou energia humana,
é um assunto estudado há mais de
5 mil anos pela biologia, pela física,
pela medicina e, até mesmo, pela
psicologia. Esse tipo de energia
geralmente é associado à força
vital que flui pelo corpo e mente,
no entanto, essa força pode ser
enfraquecida devido ao cansaço
e outros fatores bloqueadores.
Apesar de muito discutido, o tema
ainda é cercado de dúvidas e
inverdades. Por isso, desmitifique
agora algumas questões:
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“EXISTE ENERGIA HUMANA RUIM”
Mito. Não existe energia ruim. O que há é energia bem ou mal dirigida. Todos nós temos energia, porém,
algumas pessoas a apresentam maior do que outras, exatamente porque elas dirigem melhor essa energia.
Em outras palavras, o estilo de vida e as escolhas saudáveis no dia a dia são capazes de potencializar a
energia do ser humano e tornar o indivíduo mais disposto e produtivo.
“A ALIMENTAÇÃO É FONTE DE ENERGIA”
Pura verdade! A alimentação de qualidade é fundamental para a obtenção de energia, pois ela funciona
como uma espécie de combustível, que abastece o organismo, energiza o corpo e acelera o metabolismo.
Daí a importância de consumir as adequadas quantidades de macro e micronutrientes, como carboidratos,
gorduras, proteínas, vitaminas e sais minerais.

7

MITOS E VERDADES SOBRE A ENERGIA DO SER HUMANO

“A ÁGUA NÃO INTERFERE NO POTENCIAL ENERGÉTICO DO CORPO”
Mito. Um corpo bem hidratado, de dentro para fora, funciona melhor e apresenta um maior ganho de
energia. Para completar, o consumo de água ajuda a processar as fibras ingeridas, colabora no transporte
de nutrientes, auxilia no controle do peso e na eliminação das indesejadas toxinas.
E ainda vale ressaltar que a desidratação caminha lado a lado com a fadiga — por isso, você deve tomar,
no mínimo, 2 litros de água por dia.
“QUANTO MAIS VOCÊ SE EXERCITAR, MAIS ENERGIA VAI TER”
Verdade. Ao contrário do que muitos pensam, exercitar-se regularmente não gera esgotamento físico e
mental, mesmo promovendo o gasto energético. À medida que você passa a malhar com frequência, a
tendência é que se sinta mais disposto e que um ciclo de energia seja criado a partir da prática de exercícios.
Já reparou que pessoas ativas são mais dispostas do que pessoas sedentárias? Está aí o segredo!
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“ATIVIDADES COMO
YOGA E PILATES AJUDAM
NA ENERGIZAÇÃO”
Verdade! Não só a Yoga e o Pilates,
como também a meditação, tai chi,
dança e massagens têm o poder de
aumentar a flexibilidade, promover
o relaxamento e turbinar a energia
do corpo e da mente. Vale a pena
experimentar alguma dessas
modalidades!
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Acrescentar mais energia na rotina é mais
simples do que se imagina, mas não deixa de
ser desafiador. De fato, pequenas atitudes
podem aumentar significativamente o seu
nível ânimo e força. Duvida? Então veja alguns
hábitos transformadores e verdadeiramente
energéticos, capazes de melhorar o seu dia a dia.
USE A ÁGUA GELADA A SEU FAVOR
Uma dica simples e eficaz para se energizar
é usar água gelada. Quando estiver com
preguiça e desânimo, molhe o rosto com água
fria, tome um banho em baixas temperaturas
ou beba dois copos de água com gelo. Isso
vai favorecer sua circulação sanguínea e te
despertar instantaneamente.
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ESTABELEÇA PAUSAS DURANTE O DIA
Quem disse que energia é sinônimo de agitação? Para
ficar energizado, é fundamental descansar. Portanto,
estabeleça pausas durante o dia para fazer lanches
saudáveis, esticar as pernas e, até mesmo, fazer
exercícios funcionais no trabalho. Além disso, tire férias,
aproveite os feriados e finais de semana. Nem só de
trabalho vive o ser humano!
TENHA TEMPO PARA SEUS HOBBIES
Fazer o que gosta é crucial para ter mais energia. Então,
além de trabalhar no que te faz feliz, dedique-se aos seus
hobbies. Se você gosta de ler, leia; se curte viajar, viaje;
se ama cozinhar, cozinhe. Praticar aquilo que dá prazer
ajuda a manter a mente arejada e o corpo disposto.
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ADOTE UMA ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA
Para ter uma vida leve e cheia de energia, também é preciso adotar uma alimentação nutritiva.
Nesse caso, bons nutrientes para agregar mais energia ao seu dia a dia são a clorofila — componente
altamente antioxidante — e o triptofano — um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, o
hormônio da felicidade.
E acrescente na sua dieta, também, fibras para desintoxicar o organismo, melhorar o funcionamento
digestivo e aumentar a disposição. Para completar, consuma ácidos graxos para otimizar a saúde cerebral.
RESPIRE CORRETAMENTE
Respirar corretamente é fundamental para combater a fadiga e aliviar o estresse. Se você tem dificuldades
para respirar adequadamente, comece inspirando e expirando o ar lentamente, com a coluna reta e olhos
fechados. O mais indicado é que você respire pelo nariz e não pela boca.
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Trânsito caótico, poluição na cidade, pressões no trabalho, compromissos
acadêmicos, responsabilidades pessoais... Se você tem uma rotina
assim, certamente está intoxicado — física e mentalmente.
Ao realizar inúmeras atividades num único dia, ficamos expostos a
problemas nocivos, como o cansaço, estresse, ansiedade e até depressão.
E tudo isso aumenta a produção de toxinas no corpo, diminuindo nossa
energia. A saída, nesse caso, é recorrer a um completo detox.
Nesse sentido, detox nada mais é do que o processo de eliminar toxinas
por meio da alimentação e outras estratégias. O organismo humano
já realiza, naturalmente, um processo desintoxicante. Entretanto, a
quantidade de toxinas às quais o corpo está sujeito atualmente é muito
maior que a capacidade de eliminá-las.
Sendo assim, o detox deve entrar em ação para potencializar a
desintoxicação. Para realizá-lo, coloque em prática as seguintes atitudes:
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•

evite aditivos químicos, como corantes, aromatizantes, emulsificantes e conservantes na alimentação;

•

tome muita água e se exercite para impedir a retenção de líquidos, inchaço e sensação de peso;

•

diminua o consumo de alimentos industrializados, frios, embutidos, café, farinha branca, sal, açúcar,
laticínios, massas, defumados e bebidas alcoólicas;

•

aposte na ingestão de alimentos integrais, naturais e orgânicos. As frutas, legumes, verduras, grãos,
oleaginosas, sementes e chás são permitidos;

•

consuma superalimentos, como a Chlorella. Por ser rica em fibras, a Chlorella é um superalimento
que proporciona nutrição ao corpo, ao mesmo tempo em que desintoxica o organismo.

•

abandone hábitos prejudiciais como o tabagismo e o alcoolismo. Além disso, durma bem, acabe
com a sobrecarga de trabalho e procure não se estressar — isso faz toda diferença no processo
de desintoxicação!
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Já falamos um pouco sobre a importância das atividades físicas na obtenção e manutenção de energia,
mas, talvez, você esteja levando uma vida sedentária por falta de tempo ou, então, de recursos para treinar
na academia. Tenha calma! Essas razões não são fortes o suficiente para te impedirem de se exercitar.
É possível praticar atividades físicas de graça e sem sair de casa. Afinal, não faltam exercícios para praticar
no conforto do seu lar. Comprove e aumente a sua energia diária!
DANÇA
Quem dança, seus males espanta! A dança pode ser praticada em qualquer ambiente da casa, basta
montar uma playlist com seus ritmos preferidos e mandar ver. É possível, até, acompanhar os passos nas
videoaulas de internet ou gastar alguns minutos do seu dia se divertindo com games de dança.
A dança é um exercício aeróbico que queima muitas calorias, melhora as condições cardiovasculares,
controla a ansiedade, combate o estresse, turbina a autoestima, otimiza a circulação, tonifica os músculos,
melhora a libido e promove a sensação de prazer e disposição.
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ALONGAMENTO
Parede e chão. Você não precisa de mais do que isso para
praticar alongamento, um tipo de exercício muito benéfico
para o aumento da energia humana. Dentre outras vantagens,
o alongamento alivia as tensões, aumenta o equilíbrio e
flexibilidade, previne dores musculares, relaxa o corpo, diminui o
estresse, ativa a circulação sanguínea e eleva o nível de energia.
AGACHAMENTO
O agachamento não poderia faltar na lista de exercícios para
praticar em casa. Ele aumenta nossa velocidade, melhora a
mobilidade funcional em atividades rotineiras, como caminhar
e subir escadas, minimiza os riscos de fratura, fortalece a
musculatura, previne dores lombares e lesões e, ainda por
cima, aumenta nossa densidade óssea.
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ABDOMINAIS
As abdominais também são exercícios que podem — e devem — ser praticados em casa. Essa modalidade
de atividade física fortalece os músculos, melhora a flexibilidade, colabora na definição e aumenta nossa
potência na realização de múltiplas tarefas diárias.
Contudo, apesar desses vários benefícios, tenha cuidado com o excesso de abdominais diariamente. O
exagero pode levar o corpo à exaustão, além de trazer danos posturais se você exceder na dose ou cometer
algum erro na execução.
PULAR CORDA
Pular corda também é um exercício divertido e muito poderoso para aumentar o ânimo. Parece brincadeira
de criança, mas essa atividade pode se tornar uma séria aliada de quem deseja fugir do sedentarismo. Ela
aumenta o equilíbrio, otimiza o foco, melhora a coordenação motora, queima calorias, turbina a aptidão
cardiovascular e desenvolve o condicionamento físico.
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Sem dúvida nenhuma, existem
alguns alimentos que aumentam
a energia física e mental, como a
aveia, o mel, a Spirulina, a banana
e as oleaginosas, por exemplo.
A aveia é uma saudável fonte
de carboidrato de baixo índice
glicêmico, o que significa que ela
fornece energia, sem provocar
picos de insulina. O mel, além de
delicioso, contém frutose e glicose,
carboidratos que driblam o cansaço
e aumentam a energia. E ainda conta
com vitamina B, que desintoxica o
organismo, e vitamina C, que opera
como potente antioxidante.
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A Spirulina, por sua vez, é um superalimento rico
em antioxidantes, aminoácidos, óleos essenciais e
vitaminas que, juntos, diminuem o cansaço, aumentam
a energia e fortalecem o sistema imunológico.
A banana é uma fruta altamente energética. Fonte
de triptofano, ela regula o sono, melhora o humor e,
como se não bastasse, é rica em potássio, mineral
que previne a fraqueza muscular, fadiga, câimbras e
apatia mental.
Por fim, as oleaginosas, como castanhas, nozes, pistache
e amêndoas, são excelentes proteínas vegetais, e fontes
de gorduras boas, que reduzem o colesterol e controlam
a pressão. Também são alimentos riquíssimos em
cobre, magnésio e selênio, nutrientes que diminuem
o estresse e geram energia vital.
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Não poderíamos finalizar nosso
guia sem mencionar a importância
do sono de qualidade para a saúde.
De fato, dormir bem cumpre uma
função insubstituível no ganho de
energia, pois respeitar os períodos de
descanso é fundamental para manter
equilibrados os níveis hormonais e
evitar problemas como obesidade,
ansiedade, estresse, mal humor etc.
O sono restaura o organismo, repara
as fibras musculares e recarrega as
energias para enfrentar os desafios do
dia seguinte. Segundo especialistas,
o ideal é que indivíduos adultos
durmam de 6 a 8 horas diariamente.
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Então, para melhorar sua qualidade do sono, adote alguns hábitos, como:
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•

estipule uma rotina com horário para dormir e despertar: essa atitude regula o relógio biológico;

•

esqueça a função soneca do despertador: aqueles 5 ou 10 minutinhos a mais podem te deixar mais
cansado e prejudicar a sua produtividade;

•

não consuma alimentos estimulantes, como café, guaraná e chocolate perto da hora de dormir:
prefira refeições leves à noite;

•

crie um ambiente favorável ao sono: escuro, silencioso e equipado com lençóis, cobertores e
travesseiros confortáveis;

•

não leve aparelhos eletrônicos para cama, tampouco trabalhe no quarto: esse cômodo deve ser
voltado ao descanso.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

É, manter a energia, mesmo diante de tantos
compromissos diários, é um desafio dos
grandes. Com a carga de trabalho cada vez
maior e todas as exigências da vida moderna,
as pessoas têm cada menos tempo para
cuidar de si mesmas e acabam perdendo
o ânimo e as forças para enfrentar a rotina.
A boa notícia é que esse problema tem
solução. Como você bem viu, é possível
fazer pequenas mudanças no seu estilo
de vida para obter enormes resultados. E
esperamos que, por meio das dicas do nosso
guia, você consiga obter mais energia para
alcançar todos os seus objetivos.
Conte conosco nessa missão!
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A Ocean Drop é a primeira empresa especializada em microalgas como
superalimentos no Brasil. O nosso objetivo é oferecer saúde para os
nossos clientes, por meio de produtos naturais e sustentáveis. Com uma
pequena quantidade diária de Spirulina e Chlorella, é possível alcançar
uma alta performance e ganhar os melhores benefícios em nutrição.
Conheça-nos e venha nutrir o oceano que existe dentro de você!
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