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Acompanhe nosso site:   http://forcaeinteligencia.com/ 

1) Defina Metas  
Estabeleça suas próprias metas. Muita gente começa algo novo 

sem ter uma meta claramente definida. Assim você desafia a si 

mesmo para alcançar as metas e obtém melhores resultados.  

 

2) Acompanhe os Progressos 
Acompanhar o progresso é algo que muitas pessoas não 

conseguem. Tire fotos antes e tire as medidas da cintura, pernas, 

braços, peso e qualquer outra área que você está focando em 

mudar. Anote e em 6 semanas meça novamente para que você 

possa ver se você fez algum progresso. 

 

3) Tenha Objetivos Alcançáveis 
Crie uma meta grande e divida ela em pequenas outras metas 

curtas. Cria uma meta para o ano e depois divida em pequenas 

metas que você possa alcançar em 4 semanas. Quando você 

alcançar esse objetivo aumente sua nova meta para as 4 

semanas seguintes.  

 

4) Crie Prazos 
Definir metas sem prazos é inútil porque você perde a urgência. 

É como falar “amanhã eu começo” ou “semana que vem eu 
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começo” e esse dia nunca chega.  Tenha uma data exata pra 

começar. 

 

5) Crie Metas para Eventos 
Comemorativos 

Estabelecer metas para um evento é uma estratégia muito 

poderosa.  

Imagine você estipular perder 8 Quilos para seu casamento. É um 

evento único na vida (pelo menos pra alguns) que com certeza 

você vai dar o máximo para alcançar.  Só de pensar o quanto vai 

gastar com o fotógrafo pra fazer as melhores imagens suas pra 

serem lembradas por muito tempo já é dá uma motivação 

enorme. 

Agora se não está pensando em casar, estabeleça metas pra uma 

festa de formatura. Ou quem sabe para o carnaval. Ou talvez pra 

aquela viagem pra praia, onde você vai poder curtir o sol sem 

medo de colocar um biquíni/sunga e ficar a vontade.  

Ah, também vale pra uma viagem ao exterior onde você vai fazer 

questão de tirar muitas fotos. 

 

6) Crie metas baseadas em suas 
celebridades 

Muitas pessoas são fãs de celebridades e querem se parecer com 

eles. Pegue algumas fotos que você gosta do seu 
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ídolo/celebridade que você quer parecer e fazer do seu corpo o 

seu objetivo. 

 

7) Tome Nota 
Observe o que está funcionando. Se você perceber que 

determinado exercício, treino, tempo de treino, alimentos ou 

qualquer outra coisa que você obtém melhor resultados, tome 

nota do mesmo. 

Além disso, anote aquilo que não funciona com você para que 

você elimine assim que puder. 

 

8) Pegue Leve 
Dê um passo por vez. Muitas pessoas tendem a ir com tudo 

quando começam a malhar. Faça pequenas mudanças.  

Escolha algo para focar e evoluir a cada semana e ao final do ano 

você terá feito mais de 50 mudanças positivas.  

 

9) Comece um Diário 
Crie um diário (ou até mesmo um blog) onde você vai anotar 

seus pesos, seus treinos e como você se sentiu antes e depois de 

cada treino, seus horários, quão cheia estava a academia e 

outros detalhes que possam somar. 
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Isso te ajuda saber quais exercícios fazem mais efeito, se está 

usando os pesos corretos pra atingir sua meta, os melhores 

horários que você consegue usar todos os aparelho e que a 

academia não esteja lotada.  

 

10) Mantenha a constância 
Já diziam algumas reflexões que se você faz algo por 30 dias isso 

se torna um hábito.  

Encontre algumas coisas nas quais você vai evoluir e mantenha a 

constância. Mesmo caso se sinta desmotivado não ligue se 

preocupe, apenas continue. Uma hora a motivação retorna!  

É uma maratona mesmo, é persistência e constância.  Se tiver 

esgotado dê uma pausa em um dia de treino e retorne 

imediatamente no dia seguinte.  

 

11) Mantenha-se na Linha 
Volte sempre por cima. Só porque perdeu um dia de treino ou 

exagerou um dia na alimentação (bebeu ou comeu feijoada 

demais) não quer dizer que está tudo perdido. Erros e falhas 

acontecem. Isso é normal. Importante é aceitar e aprender a 

lidar com isso. Volte à linha no dia seguinte que você vai se 

manter bem. 
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12) Descanse o Suficiente 
O descanso é fundamental! Pois se você estiver cansado não vai 

ter motivação pra fazer mais nada.  Quando se sentir cansado ou 

desmotivado tire um cochilo pra recuperar a energia.  

 

13) Se Possível Malhe pela 
Manhã 

Treine pela manhã antes de se distrair com outras tarefas que te 

consomem energia.  

Na parte da manhã é o momento do dia que você tem o máximo 

de energia, fica mais propenso a ter um rendimento melhor e 

terminar todos os exercícios. 

 

14) Participe de um Evento de 
Caridade 

Na maioria das cidades hoje em dia acontecem eventos de 

caridades que envolvem caminhada, corrida e ciclismo.  

Escolha um pra o qual você vai precisar estar em forma até o dia 

do evento (Com o tempo pode até conseguir patrocinadores de 

suplementos, calçados e roupas. Isso vai te motivar ainda mais). 
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15) Desafie seus Amigos ou 
Colegas pra Competir 

Pequenos desafios pra ver quem pega mais peso ou perde alguns 

quilos entre amigos e colegas é uma ótima ideia que vai te 

empolgar e socializar bastante.  Faça pequenas apostas de 

R$5,00 ou R$10,00.  O risco de pesar no bolso vai fazer você se 

esforçar ainda mais. 

 

16) Compre Roupas Novas 
Saia pra comprar roupas novas. E compre roupas de tamanho 

menor e tenha como objetivo se encaixar bem nelas. Ah, compre 

umas bem bonitas e as mais caras que puder pra que você fique 

morrendo de vontade de usar logo. É um processo psicológico 

que vai somar bastante. 

 

17) Compre Novas Roupas de 
Malhar 

Compre também roupas de academia. Procure peças modernas e 

que estejam na moda. Você vai se sentir empolgado pra usá-las 

(pelo menos por um mês). Compre também tênis confortáveis 

(Mizuno e Asics têm ótimos modelos esportivos). 
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18) Compre Acessórios 
Compre luvas novas (de preferência com strap). Compre uma 

garrafinha d’agua de qualidade que vai durar e vai ser fácil de 

lavar e toalhas pequenas.  

 

19) Ajude alguém 
Ajudar alguém que está começando vai te ajudar a se manter 

motivado. Porque ele vai te procurar pra tirar dúvidas, pedir 

dicas de suplementos e saber sobre o seu treinamento.  

 

20) Tenha um Plano de Treino 
Falhar em planejar é planejar a falha. 

Crie um bom treino com um profissional de educação física ou 

compre um pela internet.  

Agende na sua agenda de compromissos. 

Só de saber que você tem um treino agendado você vai se 

lembrar de conciliar as outras atividades sem precisar 

interromper o treino. 

Agende no horário que você tem maior chance de cumprir. 

Pra muitas pessoas a vantagem de malhar pela manhã é que 

você pode acordar mais cedo, ir pra academia e não precisa 

passar o dia inteiro preocupado com a malhação quando outras 

coisas surgem.  
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21) Escolha os Exercícios 
Escolha o melhor treino pra você. Aquele que você sente mais 

resultados, fica feliz e se sente bem ao fazer. Não adianta querer 

fazer aquilo que todo mundo faz ou que fulano disse que era 

bom.  Cada pessoa, cada corpo, cada organismo reage diferente 

pra cada tipo de exercício.  Não há um exercício perfeito, mas há 

um exercício perfeito pra você. 

Eu mesmo adoro fazer tríceps francês, mas odeio tríceps na 

testa. Enquanto alguns amigos são o contrário. Então não se 

preocupe com os outros. 

 

22) Divirta-se!  
A melhor hora do meu dia é a hora de ir pra academia. Pra mim é 

um lazer, uma diversão.  

Relacione seus exercícios com coisas boas, tente sentir bem após 

terminar uma corrida ou aumentar seu peso.  Dor e o suor não 

tem que ser relacionados com sofrimento, mas sim com 

satisfação. E participe dos eventos que as academias costumam 

organizar, como jump, aulas inaugurais de modalidades novas, 

corridas ou ciclismo.  
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23) Forme um time 
Praticar esportes com uma equipe é uma ótima maneira de ficar 

motivado para os treinos. Você pode até achar um amigo 

próximo que queira se juntar. 

 

24) Mude seu Treino 
Muita gente continua fazendo o mesmo treino por meses ou até 

por um ano inteiro. 

Seu corpo se adapta ao treino e assim que faz seu cérebro. 

Você não vai ser desafiado e, por isso, vai ser chato. 

Mude o seu treino a cada 4-6 semanas. 

Sempre que encontrar um bom exercício que você percebe bons 

resultados, em seguida, adicione-o a sua série.  

Quando encontrar umas 4 a 6 sequências de exercícios você 

pode ir alternando entre elas a cada mês. 

 

25) Faça ser Interessante 
Intercale com atividades diferentes. Há várias possibilidades 

simples, como corrida, ciclismo e trilha.  Ou pode fazer algo 

diferente como Muay Thai, Kickboxing, Boxe, Capoeira, Jump. Ou 

quem sabe até mesmo Yoga. Tem várias coisas legais que ajudam 

a te manter motivado. 
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26) Experimente uma academia 
nova 

Gosto de mudanças, então não passo mais de um ano em uma 

academia. Mudança de ares sempre faz bem. É muito legal ver 

gente nova, aparelhos diferentes e novos ambientes.  É 

extremamente motivante e uma ótima saída caso você comece a 

se sentir entediado.  

 

27) Conte pra as pessoas 
Fale pra todo mundo. Dizer pra as pessoas no seu ciclo social é 

uma ótima maneira de te fazer comprometer com as idas pra 

academia. Ah, Muito interessante também é postar no seu perfil 

do Facebook ou até mesmo na nossa Fan Page.  Vamos adorar 

ouvir de você que está empolgado pra malhar e comprometido. 

Conte pra as seus parentes e amigos sobre as metas que você 

estabeleceu, sobre os avanços nos pesos e sobre as mudanças na 

alimentação. Eles podem até querer se juntar a você e isso vai 

ajudar a te motivar. 

 

28) Viva num Ambiente Positivo 
Cerque-se de amigos e familiares que sejam positivos.  

De pessoas verdadeiras que te motivam e querem te ver evoluir. 

Evite aquelas pessoas negativas e pessimistas. 

https://www.facebook.com/forcaEinteligencia
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É muito bom estar cercado de pessoas que a gente gosta. Melhor 

ainda se puder aproveitar esses momentos pra entrar em forma. 

 

29) Construa um sistema de 
apoio 

Tenha um amigo com quem você pode contar nos momentos de 

fraqueza ou desânimo. Ao falar sobre seus problemas ele pode 

te ajudar a ficar motivado. 

Alterne com um amigo também para conferir os resultados um 

do outro. Assim vocês podem dar feedback ao outro sobre os 

progressos nos treinos e sobre a alimentação.  

 

30) Crie um Grupo no Facebook 
Uma boa ideia é criar um grupo e convidar amigos que também 

malham ou praticam exercícios regularmente. Lá você vai poder 

postar seus treinos, suplementos e trocar experiências. 

 

31) Faça Indicações 
Indique sua academia pra os seus amigos ou seu personal 

trainer.  Isso vai reforçar sua conexão e criar um vínculo maior 

com eles. 
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32) Participe de um Fórum na 
Internet 

É um ótimo meio de você se conectar com outras pessoas que 

tem os mesmos objetivos que você. E é um local onde as pessoas 

falam abertamente e trocam experiências valiosas. Em um fórum 

você não vai ficar constrangido de fazer uma “pergunta boba”, 

até mesmo porque você pode usar um pseudônimo e não vai 

precisar conversar pessoalmente olho nos olhos.  

 

33) Personal Trainer 
Se realmente estiver muito difícil de você se motivar então 

contrate um Personal Trainer para te motivar.  Pode ser muito 

útil também se você é iniciante e não sabe ainda como alternar 

entre diferentes tipos de exercícios.  

 

34) Fotos e histórias 
Procure inspirações externas.   

Existem muitas citações inspiradoras, fotos e transformações de 

gente que já esteve muito pior do que você e conseguiu superar 

os obstáculos pra entrar em forma. 

Você encontra muita coisa no Facebook, Twitter, Pinterest e G+.  

Confira nossa Fan Page. 

https://www.facebook.com/forcaEinteligencia
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Há também várias opções de sites interessantes (veja o nosso) 

que vão te inspirar e dar dicas valiosas. 

 

35) Citações Inspiradoras 
Coloque citações que te inspiram na geladeira, na tela do 

monitor ou nos espelhos. 

Você pode escrever também o motivo pelo qual deseja entrar 

em forma e espalhar por vários lugares pra se lembrar sempre. 

Ah, não deixe de colocar no seu papel de parede do seu 

computador, na tela do seu Tablet ou smartphone e também na 

imagem de fundo do seu perfil no Facebook e Twitter.  

Pegue uma imagem em nossa Fan Page, copie e use-a aí pra te 

inspirar. 

 

36) Visualize 
Visualize um treino maravilhoso. 

Dedique alguns minutos antes do treino ou da noite anterior 

imaginando você fazendo seus exercícios e tendo um dia de 

treino perfeito. 

Fale pra você mesmo o quanto vai se sentir bem depois dos 

exercícios. 

Isso vai te ajudar a ter uma atitude positiva e motivada para os 

treinos. 

https://www.facebook.com/forcaEinteligencia
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37) Foco 
Foque no sucesso! Todo mundo tem sucessos e fracassos. Os 

fracassos fazem parte do aprendizado para chegar ao sucesso. 

Mas ao focar no sucesso você vai se colocar em um clima 

melhor. Não precisa olhar pra trás pra ver aquilo que fez de 

errado. Apenas foque naquilo que fez certo e como pode fazer 

novamente e a cada dia melhor. 

 

38) Benefícios 
Em vez de pensar nas dificuldades e no trabalho que vai 

enfrentar pra alcançar suas metas, foque nos benefícios que 

tudo isso vai te trazer e como você vai se sentir bem ao alcança-

los! 

E seus benefícios podem ser vários, como reduzir o risco de 

doenças cardíacas, depressão ou ansiedade, você pode atrair 

mais pessoas do sexo oposto interessadas em você, vai ser 

alguém mais interessante e mais disposto no dia a dia. 

 

39) Música 
É fato que muitas pessoas são motivadas pela música. Então faça 

uma lista de músicas que você gosta muito e que te colocam pra 

cima e te faz movimentar. Além de motivar vai aumentar a 

eficiência dos seus treinamentos.  
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40) Assista um Vídeo 
Existem milhares de vídeos inspiradores no Youtube.  

Tem vídeos pra quem gosta do Arnold Schwarzenegger ou pra 

quem gosta de ver pessoas simples motivadoras. É só fazer uma 

pequena busca e guardar os que mais te motivam. 

 

41) Não Pese Todos os Dias 
Pesar todos os dias vai te desmotivar ao perceber que você não 

perdeu ou não ganhou peso em relação ao dia anterior.  Pese 

assim que começar a malhar. E pese novamente a cada duas ou 

três semanas.  Ah, e pese no mesmo horário, na mesma balança 

e com a mesma roupa que fez a pesagem anterior, assim vai ter 

precisão. 

 

42) Livre-se das Tentações 
Jogue fora aqueles alimentos que você tem em casa e que te 

deixa tentado a comer demais ou que não são saudáveis. 

Pode ser difícil quando você mora com outras pessoas que não 

estão cuidando bem da alimentação. Aí você pode separar seus 

alimentos ou tentar mudar a dieta dos seus parentes (esta é 

opção bem mais difícil). 
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43) Reduza o Stress 
Algumas vezes não conseguimos nos motivar devido a todo o 

stress do no nosso dia a dia. É uma grande quantidade de 

informação e de compromissos em nossa cabeça, e muita coisa 

acontecendo ao mesmo tempo. Criar uma Lista de Tarefas pode 

ajudar. 

Anote tudo. Tudo mesmo. Isso libera sua mente. Aí de tempos 

em tempos abra sua lista e veja, atualize e edite-a. Do que 

sobrou, tente dividir em 2 ou 3 tarefas por dia. Depois de uns 

dias volte na lista de novo e apague aquilo que não precisa mais 

ou que mudou de ideia.  

Você pode também usar aplicativos para iPhone ou para Android 

que vão te ajudar a organizar. Tem também a agenda do Google 

que é muito útil 

 

44) Perca Alguma Coisa 
Perca algo nos dias que não completar o treinamento. Crie uma 

pequena punição. Dê um porta-moedas pra o seu irmão mais 

novo ou primo e toda vez que você não completar o treino, 

coloque uns 3 ou 4 reais de moedas lá. 

 

45) Ganhe Algo em Troca 
Hora da recompensa. Se dê uma recompensa sempre que 

completar os treinos ao longo de 1 semana ou 1 mês. Pode ser 
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uma massagem, ver um jogo no estádio ou ir ao teatro, mas de 

preferência algo que você não costuma fazer com frequência. 

Não vale recompensar com comida! 

Lembre-se Sempre de Como Você é uma Pessoa de Sorte 

Muitas vezes achamos que não temos sorte.  Mas a verdade é 

que ainda estamos aqui enquanto algumas pessoas que amamos 

não estão mais. 

 

Agradecimentos 

Estamos muito felizes por você ter se interessado em nosso 

material e mais felizes ainda de você estar lendo isso aqui (é sinal 

de que leu o eBook inteiro).  

Estamos à disposição e fazemos questão de receber um feedback 

seu. Pode ser crítica, sugestão ou dúvida. Fique a vontade. 

Nossos contatos:  

contato@forcaeinteligencia.com 

http://forcaeinteligencia.com 

https://www.facebook.com/forcaEinteligencia 
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