
QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Olá pessoal! Meu nome é.............. sou ....(falar sua qualificação) ..... Agradeço a presença 

de vocês e por dispensarem seu precioso tempo para escutar algumas novidades que trouxe 

para compartilhar com vocês. 

 

SLIDE – 01 

 

A qualidade de vida é um conceito ligado ao desenvolvimento humano. 

 

O nosso cotidiano é repleto de surpresas, momentos bons e ruins. Estudos nos indicam que 

90% de nossas vidas são moldados por nós mesmos. Ou seja, somos nós os autores do 

nosso destino. Se minha vida vai bem, parabéns para mim e minhas escolhas. Se minha 

vida vai mal é porque não estou conduzindo-a adequadamente. 

 

Ter uma vida de qualidade implica em fazer escolhas adequadas; buscar equilibrar-se 

emocionalmente para ter discernimento e clareza mental para buscar o melhor caminho a 

seguir.  

 

Não significa apenas que o indivíduo ou o grupo social tenham saúde física e mental, mas 

que esteja(m) bem com eles mesmos, com a vida, com as pessoas que os cercam, enfim, ter 

qualidade de vida é estar em equilíbrio. E esse equilíbrio diz respeito ao controle sobre 

aquilo que acontece a sua volta, como, por exemplo, sobre os relacionamentos sociais. Mas 

se o indivíduo não tem ou não consegue ter esse controle, poderá controlar a maneira com 

que reage a esses acontecimentos, essas ações. 

Também para garantir uma boa qualidade de vida, deve-se ter hábitos saudáveis, cuidar 

bem do corpo, ter tempo para lazer e vários outros hábitos que façam o indivíduo se sentir 

bem, que tragam boas conseqüências, como usar o humor para lidar com situações de 

stress, definir objetivos de vida e, o principal, sentir que tem controle sobre a própria vida. 

Falaremos Aqui de alguns fatores que nos levam a ter uma VIDA COM QUALIDADE! 
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“A forma como nós, seres humanos, descobrimos, articulamos e manifestamos nossos 

desejos, moldará nosso futuro.”               Humberto Maturana 

O PENSAMENTO tem energia e se configura em realidade. Mas se você não acredita nisso 

creia que nós mesmos articulamos situações para conseguir nos manter em determinada 

situação mesmo que prejudicial a nós mesmos. Freud denominou de neurose, compulsão à 

repetição. 

CUIDADO COM SEUS PENSAMENTOS!  

PENSAMENTO gera SENTIMENTOS que gera COMPORTAMENTOS! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stress


Obs.: Você como palestrante poderá dar alguns exemplos sobre essa premissa. 
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VIVER NO PASSADO  Nos leva à angústia e ao sentimento de impotência, pois não 

poderemos transformar o que passou e nem trazê-lo para o presente. Não interessa se a 

situação lembrada é boa ou ruim. No final o sentimento é o mesmo.       

VIVER NO FUTURO  Ansiedade e medo. Será que irá dar certo? Vou conseguir atingir 

meu objetivo?.... 

VIVER NO PRESENTE   SERENIDADE Está em minhas mãos resolver a situação. Eu 

tenho o controle e posso buscar ajuda para solucionar problemas ou posso desfrutar da 

situação AQUI E AGORA. 
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OS QUATRO BRUXOS MAUS DA INFÂNCIA: 

 CULPA; MEDO; CRÍTICAS; RESSENTIMENTOS 

Todos nós carregamos marcas, cicatrizes emocionais da infância. Por mais que nossos pais 

tenham sido amorosos e cuidadosos. Nosso emocional está susceptível a ações do mundo e 

neste ocorrem fatos que fogem ao controle. Por esse motivo devemos fazer uma auto 

avaliação para localizarmos em que ponto somos mais frágeis, em quais situações 

recuamos. Ao detectarmos esses pontos poderemos administrá-los melhor para 

equilibrarmos nossas emoções. 
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Admiração       Criatividade          Busca Permanente 

Ser FELIZ e levar FELICIDADE a outros! 
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“A VERDADEIRA EDUCAÇÃO CONSISTE NO CULTIVO DO CORAÇÃO.” 

                                   Sai Baba – Educador indiano 
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A Paz como FENÔMENO INTERNO ao homem 

A paz é um estado de consciência. Que deve ser procurado no interior de cada 

homem, comunidade ou nação.  

O homem tem direito à paz! 

Precisamos tratar o interior dos homens. 
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Aprecie seu corpo e desfrute-o 

Se dê valor. Respeite seu corpo com suas limitações. Agradeça cada momento que possa 

utilizar seu corpo para superar desafíos e para o prazer. 
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Lembre-se que você não tem controle sobre o que acontece com você, mas sim o que 

fará da sua vida. 

“Não importa o que fizeram de mim, o importante é o que eu faço com o que fizeram de 

mim.”                                                Jean Paul Sartre 
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Sorria mais. 

O bom humor e o sorriso trazem levesa para a vida! 
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COMPROMETIMENTO  &  DESEMPENHO 

Tenha o mesmo comprometimento com sua vida que um profissional da NASA tem para 

fazer um foguete chegar à Lua! 

Parta sempre para a ação! Não fique apenas nos projetos e planos para o futuro. 

Lembre-se a vida é AQUI & AGORA 
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Equilibrar RAZÃO & INTUIÇÃO 



Pense, reflita, mas utilize de seu sexto sentido para entrar em contato com sua 

REALIDADE INTERIOR buscando sua FORÇA e INTEGRIDADE. 
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GRATIDÃO  é o principal ingrediente para se conseguir ter uma  

                           REAL QUALIDADE DE VIDA 

Agradeça tudo e a todos por terem participado de seu dia. 

Sugestão de música: O QUE É, O QUE É?  Gonzaguinha 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jyBAIV3Ti9k  

**************** 

Você está recebendo um arquivo com a música cantada – Utilizar uma música pertinente ao 

tema é uma forma lúdica de terminar uma palestra deixando um clima de alegria e 

entusiasmo para o público e marcando de forma emocional o tema proposto.  

Esse é nosso principal objetivo. 

Você tem toda liberdade de buscar outra música ou até retirá-la, isso dependerá do seu 

público. 

Desejo que você faça um bom trabalho. 

Se precisar tirar alguma dúvida entre em contato através do Blog EDUCAR E 

ENCANTAR. 

Deixe também seu comentário e se quiser compartilhe conosco o sucesso de sua palestra. 

Um grande abraço, 

Ana Rita Moura 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jyBAIV3Ti9k

