
Inteligência emocional 
e a arte como terapia

COMBATENDO
A DEPRESSÃO: 

Como a arte e a inteligência emocional podem 
mudar a sua forma de enxergar o mundo. 
Aprenda ser feliz independente de ter dinheiro, 
saúde e problemas. Vamos nos conhecer 
melhor e aprender a dominar nossas emoções 
com a arte!
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Primeiro vamos nos conhecer, 
para depois poder praticar a 
inteligência emocional com a 
arte!

Combatendo a depressão: Inteligência emocional e a arte como terapia

Como artista plástico e dedicado a pintura vivi minha experiência de vida 
até meus 44 anos de forma inconsciente e imatura e aproveitei muito 
pouco os conhecimentos que a arte me proporciona, até então arte era 
apenas um dom uma forma de ganhar auto estima, dinheiro e glamour em 
alguns momentos e tudo isso graças a muito trabalho e dedicação. Mas as 
coisas começaram a clarear para mim quando fui diagnosticado com a 
síndrome metabólica e distúrbio bipolar leve, aí começaram a cair as fichas, tive 
que fazer escolhas, e cuidar de minha saúde, primeiro passo parar de fumar, 
iniciar exercícios físicos e principalmente buscar me conhecer melhor e entender 
como eu poderia ser dono de minhas emoções e fazer escolhas inteligentes não por 
medo mas sim pelo sentimento de amor por mim e minha família, foi então que 
comecei como curioso a estudar Inteligência Emocional (I.E.) lendo muito e participando de 
cursos sobre o assunto. Através destes cursos e pesquisas consegui parar com os remédios 
parei com o tratamento para bipolaridade e comecei a me entender e moldar minhas emoções, 
o como é bom praticar exercícios, e será para o resto de minha vida. Logo criei um curso de imersão 
“Um dia com arte” em meu atelier “Recanto do Artista” que fica em uma área rural próximo a Curitiba-PR.

Substituir nossos medos e anseios pelo 
positivismo e a felicidade, isso se chama 
  inteligência emocional, alcançar a paz através da 
meditação utilizando a arte como ferramenta de cura.
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Sempre fui apaixonado pela natureza desde muito pequeno, mas não sabia porque minha relação com a 
natureza era tão forte e necessária, paralelamente a arte também presente desde os meus 4 anos de idade, 
mas de forma normal, era apenas um dom, bem, ao iniciar as atividades no Recanto do Artista comecei a 
prestar atenção nos alunos em suas reações e conforme as atividades durante o curso as pessoas tinham fortes 
emoções principalmente quando usava a música para auxiliar os exercícios que causavam estas emoções, eu 
passei a perceber e entender como a arte pode mudar a vida das pessoas, nascia então um Artista na Essência 
e o entendimento de como a arte é uma grande ferramenta de cura para a humanidade juntamente com a 
Inteligência Emocional.

Deve entender que Deus fez tudo perfeito basta olhar a natureza e o mais importante é que você faz parte dela, 
somos um só. Nós seres humanos apenas estamos vivendo uma vida de ilusão onde o TER é mais importante 
que o SER e aí está nosso grande erro! Perceba que a natureza não precisa de nada, a comunicação no universo 
dela é perfeito, a água, o ar, o fogo a terra, os pássaros, os animais, as plantas, as aves, as leguminosas, as 
árvores  e etc… Perceba que ela se mantém ecologicamente perfeita sem prejudicar ninguém ela apenas vive 
sua essência em comunhão com a simplicidade e maestria de serem auto suficientes, uma queimada na mata 
faz apenas o seu processo de queimar mas não mata a semente após algum tempo o que foi destruindo de 
forma inteligente e respeitando o ciclo da vida, nasce novamente e floresce em seu curso normal, um pássaro 
não se preocupa com o que vai comer ele simplesmente vive a sua história cantando, voando, construindo sua 
casa procriando e alimentando seus filhotes até que se tornem independentes e continuem o ciclo da vida. Pare 
e pense como podemos explicar as cores nas penas das aves, nas asas das borboletas, nas pétalas das flores 
nas plantas os pigmentos da terra, isso tudo e muito mais foi criado pelo Arquiteto do Universo, que fez tudo de 
forma inexplicavelmente maravilhosa, rico em detalhes, perfeito nos desenhos e cores.

Para que este processo tenha resultado você deve entender algumas coisas utilizando sua inteligência 
emocional, a importância de encontrar a sua essência, resgatar valores e conceitos muitas vezes esquecidos 
por nós, como reconectar-se a natureza e usufruir toda sabedoria que ela tem e que apenas nos faltam olhos 
treinados e coração pronto para enxergar e sentir tudo isso de uma forma muito simples verdadeira e 
transformadora em nossas vidas.
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Por outro lado temos o homem que quanto mais evolui mais quer ter e quanto mais tem mais insatisfeito é, 
quanto mais estuda e quer inventar está se autodestruindo, hoje o ser humano vive um momento de involução 
em uma normose coletiva por causa do poder e a ganância e sua desconexão com a sua essência e o Divino.

Outro ponto importante é que nosso organismo é idêntico ao funcionamento da natureza explicado no 
parágrafo anterior, temos um organismo inteligente e que deveria ser cuidado da forma NATURAL através de 
uma alimentação saudável e quando falo saudável ela não está nos supermercados e nem nas panificadoras 
estes foram processados deixaram de serem naturais e com isso (poder e ganância) destrói nosso organismo 
através do sabor (um de nossos sentidos) paladar e que se tornam reféns, dependentes de componentes 
químicos altamente viciantes. Somos feitos de informações e sensações registradas em nosso cérebro através 
de nossos sentidos a porta de entrada ao nosso ser ( nossos receptores de informações ) e a partir daí nos 
moldando tanto da forma certa como errada.

    Por este motivo devemos entender nossos 5 sentidos que jogam informações ao nosso    consciente este 
recebe milhares de informações e é bombardeado de pensamentos bons e ruins criando monstros e 
gerando sentimentos muitas vezes errados, por isso é bíblico vigiai e orai (nossos pensamentos). 

Estes pensamentos uma vez processado manda para nosso subconsciente, estamos falando de nosso coração 
onde foi descoberto que ele tem mais de 50.000 vezes mais de força que o pensamento sendo assim tudo é 
co-criado neste momento, quando você sente raiva, medo, alegria, tristeza inevitavelmente você acaba fazendo 
uma escolha e tendo uma atitude e esta não tem volta, é importante ressaltar que nossos sentimentos liberam 
hormônios em nosso corpo e dependendo do sentimento, muitas toxinas são liberadas nos trazendo doenças, 
por este motivo devemos estar atentos aos nossos pensamentos e aprender isso só com inteligência emocional 
e a arte entra para que você passe por este processo de forma simples e feliz.
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Obs: O câncer é um fungo que está dentro de nosso organismo adormecido e que através deste 
processo, sentimentos e atitudes podem despertar este mal e ele só vive em ambiente ácido e 
cresce se você alimentá-lo com açúcares, embutidos etc..., e cultivar sentimentos de baixa frequên-
cia como raiva ódio e até mágoa, pense e pesquise sobre isso!



Se você avaliar, a maior vingança contra alguém que te fez mal é o perdão e não pense que é 
para a pessoa ficar bem isto é impossível toda ação tem uma reação, o importante é 
entendermos que estas dívidas não devem ser cobradas por nós a própria natureza se incumbe 
de devolver pois tudo que oferecemos ao universo ele nos devolve, então o perdão é para que 
você se livre deste sentimento que só fará mal a si próprio, desconecte-se destas emoções ruins 
e você viverá muito melhor mesmo que tenha que conviver com a pessoa que te fez mal, por que 
após esse rompimento através do perdão, suas emoções não mais entraram em frequência 
baixa ao pensar nesta pessoa ou assunto uma vez perdoado é esquecido mas lembre o perdão 
não pode ser da boca para fora deve vir do coração ( sentimento ).

Chegamos agora ao ponto mais interessante que é entender como a arte interfere de forma 
positiva em nossas vidas:

Como vocês puderam perceber a arte de viver é simples e está presente em toda a natureza, 
e nela a resposta para nossa vida.

Basta você conectar-se para entender

A pintura em tela nos mostra em diversos momentos durante o processo, como entender 
nossa vida, nossa existência. A arte de pintar de cantar e etc... é praticamente uma indução a 
meditação, nós artistas dizemos estar em fluxo quando neste momento conectados a 
pintura e  a nossa essência, por este motivo o silêncio a paz e este é o momento que Deus 
fala com você, momento onde a cura se manifesta.

A ARTE É UMA FERRAMENTA DE CURA 
PARA HUMANIDADE
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Exemplo: 
A co-relação entre a arte e 
a inteligência emocional (I.E.)

Entrar em fluxo Concentração e meditação

Luz e sombra

O certo é o errado, onde não existe luz, 
não existe vida, onde existe luz conse-
guimos perceber as cores, o bem é o 

mal etc....

Gestual, na pintura movimentação 
das mãos do artista na dança seu 

corpo

Atitude, tudo em nossa vida só 
acontece se tivermos atitude 
você deve estar sempre em 

movimento.

Teoria das cores (frias, quentes / 
complementares

Cromoterapia a cura, aqui você apren-
de o significado das cores e como 
estas influenciam em seu estado de 
espiríto inclusive induzindo você a vestir 
roupas da cor que você está precisan-
do para realinhar suas emoções.

Proporção
Ao entendermos a proporção 

passaremos a entender o tamanho de 
nossos problemas.

NA ARTE NA VIDA I.E.
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Perspectiva

Continuação...
Esperança e fé para 

alcançar um objetivo e 
planejar

Equilíbrio das cores
Tudo que está equilibrado 
significa meio bom e meio 
ruim, o ideal é a harmonia

Harmonia em uma obra
Aqui o equilíbrio 

desaparece e dá lugar ao 
belo, à paz em sua vida.

Profundidade

Analisar em sua vida qual é a 
verdadeira profundidade de seus 
problemas e realmente perceber 
suas verdadeiras consequências.

Percepção visual / auditiva e 
sinestésica (tato / olfato e 

degustativo)

Perceba que tudo começa com um ou mais de nossos 
5 sentidos, são eles que enviam as informações para 

nosso inconsciente e que por sua vez nos trás o 
sentimento e dependendo desta emoção ela pode ir 
para o subconsciente nos levando a fazermos uma 

escolha para então executarmos (atitude)

Intensidade da luz Quanto maior a intensidade 
maior a clareza mental

Percepção visual das 
formas e cores

Quanto mais luz mais coisas 
percebemos ao nosso redor e 

mais nos surpreendemos com as 
sujeiras e belezas que aparecem.

NA ARTE NA VIDA I.E.



Processo básico para aprender a pintar

Pintura: Exige muita concentração, o pintor entra numa espécie de meditação em 
movimento, o que facilita a liberação dos conflitos internos. A pintura relaxa e apazigua, 
CURA!

Treinar a percepção visual, principalmente por nós estarmos falando de pintura, você deve 
entender a importância de como ver as coisas ao seu redor, esta percepção é 
fundamental pois todo o resto será entendido de forma simples, entenda que tudo que 
você é bom e conhece, desenvolve é porque você entendeu todo o processo, estas 
informações vieram através dos seus 5 sentidos e estas informações estão gravadas em 
seu subconsciente e seu cérebro só pede para que seja executado e você realiza na
pintura.

Você deve conhecer os materiais para poder trabalhar, tela, pincéis, tintas e aglutinantes, 
sem o mínimo de conhecimento você pode se frustrar.

Aprender o básico sobre perspectiva, proporção, teoria das cores, desenho, luz e sombra, 
mistura de cores, pontos áureos e etc..

Muita prática, o que nos leva a perfeição em qualquer área é a repetição o hábito o treino, 
por isso eu falo para meus alunos cuide com o que você faz habitualmente todos os dias 
pois você se tornará um craque e um possível expert no assunto e isso merece muito 
cuidado para que não nos tornemos bom naquilo que sabemos que é errado, pense nisso !

Inicie seus exercícios fazendo cópia de uma foto ou de alguma referência e inicialmente 
da natureza como uma paisagem, flores, etc…., só tente criar depois de ter passado por 
todas estas etapas que são fundamentais para o  aprendizado correto para a pintura que 
é o nosso caso mas isto serve para qualquer área em sua vida  e você terá um ótimo 
resultado.

Pois é, parece muita coisa mas são temas fáceis de aprender e gostosos de estudar, 
lembre-se a arte é uma grande ferramenta de cura em sua vida, forte abraço.

1)

2)

3)

4)

5)
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BÔNUS: Esté é o seu verdadeiro plano de saúde
Seja um ser de luz, harmonize-se e emane paz, aprenda 

que ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo!

Faça sua agenda, e melhore em 7 dias diversos aspectos de 
sua vida inclusive a depressão.
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Obs.: Tomar banho sempre antes de dormir 
ajuda a relaxar muito suas tensões.

O verdadeiro Plano de saúde é prevenir! E prevenir 
saí bem mais barato:

Cada bônus terá o seu passo a passo, a partir da próxima pagina

BÔNUS 1 - Exercícios de alongamento ao acordar
BÔNUS 2 - Respiração
BÔNUS 3 - Meditação
BÔNUS 4 - Oração
BÔNUS 5 - Alimentação

Cronograma segunda a segunda: 
24 Horas por dia e bem vividos para ter uma 

vida saudável e com arte.

• 6:00 = Alongamento 15 min.

• 6:15 = Respiração (meditação) e/ou Oração 2 
min.

• 13:00 ás 13:30 Cesta (primordial o descanso)

• 20:00 = A hora que puder relaxar e pintar 
(seja um quadro ou desenhar em um 
caderno) Tempo mínimo 60 min.

• 22:00 às 22:05 min.= Respiração
 (meditação) e/ou Oração 2 min.

Obs.: Tomar banho antes de dormir.



1
BÔNUS 1 - Alongamento ao acordar
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Ao acordar alongue o seu corpo

Deitado e com a barriga para cima, flexione os joelhos e abrace as pernas, trazendo-as para 
próximo do peito. Segure e permaneça nessa posição por cerca de 15 a 20 segundos e relaxe. 
Esse alongamento é fundamental para ajudar a acabar com dores na coluna, além de 
melhorar a postura e ser muito relaxante. Logo que acordar, esse exercício irá ajudar a iniciar 
o ritual de espantar a preguiça. Repita o movimento de 2 a 3 vezes e poderá partir para o 
próximo.

Você está prestes a começar um dia com muito mais disposição e menos chances de lesões!

1)

Pessoas com problemas sérios na colunas e dores crônicas devem consultar um médico ou um 
profissional antes de realizar qualquer tipo de atividade física ou mesmo alongamentos. Com 

saúde não se brinca!
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BÔNUS 2 - Respiração
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Exercício de respiração: praticar pela manhã e à noite antes de dormir

“Inspire bons pensamentos e expire pensamentos indesejados e negativos”

Para este exercício, você vai fazer a inalação na mesma proporção que a exalação. 
Comece com uma contagem de quatro. Inspire: 1-2-3-4, e depois expire: 1-2-3-4. Quando 
estiver se sentindo confortável com esse ritmo, você pode adicionar um ciclo de 
contagem para a retenção do ar inalado (inalar por quatro tempos, segure por quatro 
tempos, e depois expire por quatro tempos).

Essa prática vai cultivar o foco concentração e criar um senso de equilíbrio.

A respiração profunda não é apenas um ingrediente-chave para nossa prática de 
meditação, ela é também um aspecto importante para o dia a dia de nossas vidas. O 
estresse está diretamente relacionado a nossa respiração. Quanto mais consciente 
formos de nossa respiração, mais bem estaremos para lidar com os desafios inevitáveis 
que surgem no nossas vidas. Paz e harmonia é realmente uma tranquilidade para nossa 
vida, por isso, inspire coisas boas pensamentos positivos e expire tudo que for indesejável 
e negativo, trabalhar os pensamentos enquanto inspiramos e expiramos é fundamental.
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BÔNUS 3 - Meditação
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Ainda na cama, vamos respirar, uma pequena meditação, neste momento o silêncio te 
traz Deus até você, este é quando acontecerá a cura em sua vida e a solução para seus 
problemas.

A meditação nos oferece incomparáveis benefícios, como uma incrível sensação de 
bem-estar, plenitude e clareza mental. Um dos mais importantes momentos da 
meditação é o modo como controlamos nossa respiração e oxigenamos nosso cérebro.

Estudos comprovam que meditação é benéfico em todos os âmbitos da saúde, para 
prevenir e conter doenças de maneira tranquila e com fácil acesso. 

A maioria de nós ignoram o poder que a respiração exerce sobre nossas vidas.
A respiração tem relação direta com nosso estado físico e emocional, e precisamos pra-
ticá-la de forma consciente, como um treino, para explorar seu melhor potencial.

As técnicas de respiração consciente auxiliam a transformar nossa conduta diária, afe-
tando positivamente as decisões que tomamos ao longo do dia.

Com esta prática movemos nossa atenção conscientemente à respiração, criando uma 
poderosa conexão entre mente e corpo que cultiva a presença de espírito, nos permitin-
do verdadeiramente “estar aqui agora”.
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BÔNUS 4 - Oração
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O poder da oraçåo aqui você desabafa, agradece e pede a deus!

Orar para o bem do corpo e da mente em união do meditar. Estudos dizem também a 
comprovação da oração para reduzir a pressão alta e a depressão em idosos.

O poder da fé e a oração. Estudos comprovam que crenças religiosas dão mais 
esperança e renovam o amor ao próximo. A religião também convida à vida social, com 
grupos de orações. As pessoas que têm religião se encontram em templos, igrejas e 
criam laços de amizade com muito mais facilidade. Sentem que têm com quem contar o 
que diminui a ansiedade e as torna mais felizes.

Converse com Deus. Fiquem alguns minutos em silêncio e expresse o que está sentindo 
em uma espécie de oração, como se estivesse desabafando com alguém que jamais irá 
julgá-la.

Segundo estudos científicos, conversar sobre suas dificuldades com um “poder maior”, 
como o divino, ajuda muito.
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BÔNUS 5 - Alimentação

15

Pela manhã: Em jejum tome dois copos de água morna, mas ferva e espere ela amornar, ao ferver a água 
você irá quebrar as moléculas da água acelerando o metabolismo de seu organismo e uma colher de 
sopa azeite extravirgem e um limão cortado em rodelas coloque em uma caneca e jogue água morna 
sobre o limão este preparo tornará seu corpo mais alcalino e isso lhe trará muitos benefícios.

• DICA 1 - A importância da água
Benefícios de beber água morna pela manhã.

Previne o envelhecimento precoce, alivia dores, diminui o peso, melhora a digestão, melhora a circulação 
sanguínea, ajuda na constipação, Induz o sono. Continue bebendo água morna 30 MIN. antes das 
refeições especialmente depois do jantar e antes de ir para a cama. Isso ajudará seu corpo a relaxar, e o 
sono virá mais fácil.

• DICA 2 - Alimentação
Procure se alimentar de verduras e legumes frescos organicos.

Coma nas principais refeições poucas quantidades, saia da mesa com fome;

Coma uma entrada de frutas e legumes misturados com azeite extravirgem pouco sal e marinho ou do 
himalaia o sal rosa , e limão;

O prato principal o que vc quiser mas uma quantidade pequena e procure não ingerir líquido 30 
minutos antes e depois da refeição e nem durante;

Sua sobremesa deverá ser uma maçã, pêra ou banana com canela aquecida no forno normal jamais 
microondas.

 1)

2)

3)

4)



5 Obs.: IMPORTANTE, sempre consulte seu 
médico

• Evite os açúcares;

• Evite refrigerantes e adoçantes substitua-os 
por mel puro;

• Evite suco de caixa, faça seu suco natural;

• Não tome café e nem leite, se precisar de 
café sem açúcar ou adoçante o ideal é o café 
puro;

• Tome água 1 copo de 200 ml por hora se 
lembrar este é seu combustível;

• Coma frutas durante os intervalos das 
refeições;

• Evite doces de qualquer espécie.
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• DICA 3 - Reconecte-se com a natureza carregue suas baterias

Consiga um tempo mínimo de 3x por semana para ir a um parque e fique apenas 30 minutos, ande descalço, 
tente não pensar em nada apenas relaxar, respire e aproveite este momento com você, perceba os pássaros, 
a luz as flores, o vento, os animais a água da chuva ou do rio um lago a cachoeira, abrace uma árvore 
reconecte-se com a mãe natureza e descubra sua essência. A grande riqueza desta conexão com a natureza 
é que você neste momento consegue entender seu eu interior, você se torna uno a natureza e suas riquezas, 
você encontra essência, conecta-se com Deus. Este é o segredo da felicidade e da prosperidade.

Consiga no mínimo 40 minutos por dia para andar em um ritmo rápido, exercite-se, mexa-se.

Entenda você precisa cuidar de sua mente seu corpo e seu espírito e aí está a receita da prosperidade, paz e 
felicidade.

Entre as características da inteligência emocional (I.E.), está a capacidade de controlar impulsos, canalizar 
emoções para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, além de outras qualidades 
que possam ajudar a encorajar outros indivíduos.

De acordo com Goleman, a inteligência emocional pode ser subdividida em cinco habilidades específicas:

Autoconhecimento emocional;

Controle emocional;

Automotivação;

Empatia;

Desenvolver relacionamentos interpessoais (habilidades sociais).

 1)

2)

3)

4)

5)



Combatendo a depressão: Inteligência emocional e a arte como terapia 18

O que é Arteterapia 
“A arte existe porque a vida não basta". A frase do poeta maranhense Ferreira Gullar pode nos servir de
 inspiração para explicar o conceito da arteterapia. A técnica psiquiátrica que busca, através das mais 
diversas atividades artísticas entregar aos pacientes a sensação de bem estar instiga a liberação dos 
pensamentos, traumas, medos e alegrias, para mantermos corpo e mente mais leve e saudável ao explorar 
talentos que até então passavam despercebidos pelo estresse do dia a dia, seja dançando, cantando, 
interpretando, pintando, escrevendo, entre outras atividades, a arteterapia foi iniciada - pelo médico alemão 
Johann Christian Reil, no início do século XIX - para a cura psiquiátrica, através do incentivo à criatividade com 
intuito de compreender e analisar as expressões de cada indivíduo, ou seja, trata-se de

O "controle" das emoções e sentimentos, com o intuito de conseguir atingir algum objetivo, atualmente, pode 
ser considerado com um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Por exemplo, uma 
pessoa que consegue se concentrar no trabalho e finalizar todas as suas tarefas e obrigações, mesmo se 
sentido triste, ansiosa ou aborrecida.

A inteligência emocional, para grande parte dos estudiosos do comportamento humano, pode ser 
considerada mais importante do que a inteligência mental (o conhecido QI), para alcançar a satisfação em 
termos gerais.

As características que compõem a inteligência emocional são uma junção das inteligências Interpessoais e 
Intrapessoais, presentes na chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, desenvolvida pelo psicólogo 
americano Howard Gardner.
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um encontro com o inconsciente, uma ligação entre o interno e o externo, que consiste em fazer o "dom" 
artístico prevalecer sem preocupações com as aparências e voltado para a relevância da imaginação e dos 
sentimentos, como explica a psicóloga Roberta Costa: "Através da arteterapia o paciente tem a oportunidade 
de entrar em contato e externalizar suas questões inconscientes, de forma lúdica com pintura, música ou 
encenações, o terapeuta consegue analisar os sentimentos e pensamentos e assim encontrar formas de 
trabalhar suas questões. 

A arteterapia é uma forma relaxante e tranquila de trabalhar situações que muitas vezes são duras e difíceis 
de serem abordadas", destacou a profissional. Quais são as artes mais usadas pela arteterapia?

A arteterapia pode ser aplicada em diversos setores e ser feita por qualquer pessoa de qualquer idade. 
Atualmente, os modelos de arte mais usados para essa terapia são: pintura, música, teatro, dança, desenho, 
culinária e costura. Em empresas e instituições, por exemplo, é usada para diminuir o estresse do funcionário, 
desenvolver a criatividade e o potencial de cada indivíduo. Nas escolas, também incentiva a criação e a 
superação dos medos, da ansiedade e da autoestima.

A arte de interpretar é uma das formas mais expressivas, já que a criação de personagens pode dizer muito 
sobre o momento do paciente e os traumas vividos.

Pintura: Exige muita concentração, o pintor entra numa espécie de meditação em movimento, o que facilita a 
liberação dos conflitos internos. A pintura relaxa e apazigua. 

Entrar Em Contato Com Obras De Arte Faz Bem Para A Saúde, Aponta Pesquisa Experiências inspiradoras e
impressionantes fazem bem para a saúde. É o que comprova uma pesquisa realizada na
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Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos. Para chegar a tal conclusão, os cientistas conduziram 
um experimento com 200 jovens. Em um primeiro momento, os voluntários responderam perguntas sobre 
como havia sido o dia deles e quais tipos de emoções tinham experienciado nas últimas horas. A seguir, os 
pesquisadores coletaram amostras dos tecidos das gengivas e das bochechas dos participantes para 
verificar seus níveis de citocina, proteína que causa inflamação quando percebe que há ameaças no sistema 
imunológico.

Um alto nível de citocina é um indício de que o corpo está lutando contra uma infecção ou doença. Além disso, 
a proteína também está relacionada a depressão, pois bloqueia alguns hormônios e neurotransmissores 
como a serotonina e a dopamina.
Os pesquisadores descobriram que os participantes que tinham experenciado emoções positivas, 
principalmente de admiração, apresentaram os menores níveis de citocina. Segundo o estudo, as atividades 
que provocam esse tipo de emoção (como ver um bom filme, ir à uma exposição ou ouvir um disco incrível) 
podem ser tão benéficas para a saúde quanto uma ida à academia.

Espero que este livro digital, tenha exposto pra você a minha principal ideia de transformação na sua vida, e 
que eu posso te ajudar cada dia mais, por favor, me mande um email falando o que achou deste ebook, ou fale 
comigo em minhas redes sociais e vai ser um prazer conversar.
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