
 

 

 

  



Desafio Juntos Contra o Câncer  

Encontro 1 

 

TEMA: QUAL A MENTALIDADE DE QUEM VENCE O CÂNCER? 

 

 

 

1)  TER FORTES RAZÕES PARA  VIVER 

“Quem tem um porquê, pode superar quase todo como”.  

 

 

 

- Não querer morrer é diferente de querer viver.  A diferença é sutil, mas o 

resultado na prática é bem diferente. 

 - A cura de qualquer doença começa na mente calma e numa vontade irrestrita 

de viver. 

 -Tenha clareza do Porquê você deseja VIVER: O que tira você da cama pela 

manhã? O que ainda quer fazer na vida? Ou então, do que você se 

arrependeria de não ter feito se soubesse que vai morrer dentro de dois anos? 

Ter fortes razões para viver vai te dar a força que você precisa para vencer os 

desafios que a doença impõe nos dias difíceis. 

 

 



2) DESEJO PROFUNDO DE MUDANÇA  -  O Câncer é um convite à 

mudança.  

 

 

 

 

Pode funcionar como um despertador, que acorda a pessoa para o fato de ela 

não está feliz em um ou mais aspectos da sua vida. O diagnóstico também 

pode ser uma excelente oportunidade de avaliarmos nossos hábitos e estilo de 

vida. 

- Diga não à passividade. 

- Assuma a responsabilidade pela sua saúde. 

- Entre em contato com o poder de auto cura que seu corpo possui. 

- Se pergunte com sinceridade: O que mais, além do tratamento tradicional, eu 

posso fazer para ajudar o meu corpo a se curar? 

- Analise sua vida e faça as mudanças necessárias. 

  

 

 

 



3)  A CAPACIDADE DE ACREDITAR QUE É POSSÍVEL!  - A nossa Mente 

comanda o corpo. As células escutam seus pensamentos. 

 

 

 

- Pensamento positivo faz diferença. Sentimentos e emoções positivas são os 

combustíveis do sistema imunológico. 

- O corpo ou Luta/foge (instinto provocado pelo stress) ou cura, mas nunca faz 

duas coisas ao mesmo tempo. Para  curar é preciso que o modo “Lutar-ou-

fugir” seja desligado. 

- É verdade que o estresse, o medo, a mágoa e a raiva tem efeitos 

debilitadores em nosso sistema imunológico. Mas não faz sentido esconder ou 

negar esses sentimentos sob o falso sentimento de positividade. 

 - Ninguém precisa ser feliz o tempo inteiro.  O mais importante é você acolher 

seus sentimentos. 

 

As emoções são parte importante daquilo que nos faz humanos. O objetivo 

dessa primeira aula do desafio foi:  

Te motivar a assumir a responsabilidade pela sua saúde e consequentemente 

pela sua vida. 

E te conscientizar sobre a importância do seu emocional para a recuperação e 

manutenção da sua saúde. 

Lembre-se que o objetivo não é a gente se forçar a ser feliz o tempo todo, mas 

deixar as nossas emoções fluírem.  

  



EXERCÍCIOS DE REFLEXÃO 

 

1)  Podemos ocultar algo de nossos amigos e parentes, de nossos vizinhos e 

colegas de trabalho; Mas não podemos ocultá-lo de nossas células. Elas estão 

ouvindo todas as conversas em nossa cabeça, cada palavra que sussurramos 

para nós mesmos. 

Pensando nisso,  escreva seus pensamentos e sentimentos sobre o seu 

diagnóstico. Especialmente sobre o que o incomoda no momento: Seu maior 

fator de stress ou uma vergonha oculta.  Expresse as suas emoções.  

Você pode...  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Escrever é terapêutico. Esse é um exercício para você e suas células, um 

convite para libertar e se desapegar de emoções reprimidas. 

 

 

2) Por que você deseja VIVER?  Faça uma lista de todas as razões que você 

tem para viver e aproveitar a vida. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

PARTINDO PARA AÇÃO 

Todos os dias é preciso fazer alguma coisa que nos deixe felizes e gratos pela 

nossa vida.  A partir de agora foque no que você pode fazer para assumir o 

compromisso consigo mesma de aumentar as emoções, sentimentos positivos 

e entusiasmo pela vida. 

 

 

 

 

DATAS DOS ENCONTROS 

02 de Novembro – segunda-feira 

TEMA: QUAL A MENTALIDADE DE QUEM VENCE O CÂNCER? 

 

04 de Novembro – quarta-feira 

TEMA: 5 Maiores Mitos que te deixam refém do câncer 

 

06 de Novembro – sexta-feira 

TEMA: As  Atitudes fundamentais de quem vence o câncer 

 

09 de Novembro – segunda-feira 

TEMA: Resumão + A alimentação que adotei desde o meu diagnóstico 
 



Sobre a Autora 

 

 

 

 

Sou Patrícia Figueiredo, Coach de Vida Saudável e Superação, Palestrante, 

fundadora do blog Das Coisas Que Tenho Aprendido. 

E idealizadora dos programas Estou com Câncer e Agora, Câncer com Leveza 

e  Minha Melhor Vida. 

Em junho de 2014, quando fui diagnosticada com Câncer de Mama infiltrante 

Grau 3, um sentimento muito forte de fracasso e frustração tomou conta do 

meu coração. 

Percebi que eu estava vivendo no piloto automático, que se eu morresse ali, eu 

não tinha realizado praticamente nada do que eu gostaria... 

Percebi a vida havia passado muito, muito rápido e eu não tinha dito para as 

pessoas que eu amo, o quanto elas são importantes para mim. 

Se eu morresse ali ,naquele dia, eu não tinha feito nada pelo qual eu realmente 

me orgulhasse, a minha vida não tinha feito nenhuma diferença... 

Me senti perdida, sozinha e sem chão. 

 



 

 

Então, me fiz uma promessa: 

Se a Vida me desse uma segunda chance, dessa vez, eu iria ser eu mesma... 

Eu iria parar de viver em função dos outros, para viver a minha vida da maneira 

que eu realmente acredito... 

Eu queria fazer a minha vida valer à pena! 

Eu só queria ter a chance de recomeçar pra dar uma virada na minha vida! 

Eu me sentia tão perdida que não tinha a menor ideia de por onde começar... 

Hoje, 3 anos depois de ter terminado todo o meu tratamento (2 cirurgias, 16 

ciclos de quimioterapia, 28 sessões de radioterapia), olho pra trás e fico 

impressionada o quanto que eu aprendi e amadureci em tão pouco tempo. 

E consegui mudar a minha vida totalmente: Fechei a minha empresa, um salão 

de beleza que eu administrava há 15 anos,  que me causava muito stress. 

Fiz a minha formação em Coach e uma Especialização nos EUA. 

 

 

 



Dou palestras e ajudo outras “amigas de destino” voluntariamente através do 

meu Blog e Mídias Sociais. 

E também faço atendimentos on line individuais e em grupo como Coach 

através dos meus Programas de Coaching e Mentoria. 

Hoje eu sinto um orgulho imenso da maneira pela qual superei o maior desafio 

que a vida me trouxe, consegui dar essa virada e reconstruir a minha vida ! 

E através da minha história e profissão quero te incentivar a fazer o mesmo. 

O Câncer, nem sempre é o Fim. Ele pode ser o seu recomeço! Há muita vida 

após o Câncer! 

Com amor, Paty 


