
 

 

 

  



Desafio Juntos Contra o Câncer  

Encontro 3 

 

TEMA: As  Atitudes fundamentais de quem vence o câncer 

 

 

Objetivo da aula - nas primeiras aulas eu foquei em questões 

emocionais, nós falamos sobre os padrões de pensamento, sobre 

as crenças e a aula de hoje é mais pratica. 

Eu espero sinceramente que você coloque em prática o 

conhecimento que você está adquirindo nessa imersão. 

 

 

1) ASSUMIR O CONTROLE DA SUA SAÚDE 

  

Assuma o controle do seu processo de cura. 

Pare de lutar contra o tratamento. 

Pare de buscar soluções milagrosas. 

Se manter informado é uma das coisas mais importantes que você 

pode fazer pela sua saúde. 

  



 2) LIBERAR EMOÇÕES REPRIMIDAS 

 

Qual foi a ultima vez que você faxinou o seu coração? 

Reprimir emoções causa um bloqueio doentio no nosso sistema 

corpo-mente-espírito. 

Pare de guardar ressentimentos, deixe ir o seu passado. 

Aprenda a gerenciar seu stress emocional para seu corpo entrar no 

modo “curar”. 

Libere perdão, especialmente a você mesma pelos erros do 

passado. 

  

 

3)  ESTIMULAR EMOÇÕES MAIS POSITIVAS 

  

A felicidade é um Hábito: É uma escolha que fazemos todos os dias 

da nossa vida. 

Tire da sua frente tudo o que te faz mal: Isso vale para hábitos e 

pessoas. 

Monitore as informações que recebe. 



Faça as coisas para desligar o medo e acionar o prazer: Assista 

comédias, brinque com crianças ou seu animal de estimação... 

Cultive o hábito da gratidão 

Todos os dias faça algo que te deixa feliz. 

  

  

4)  ACEITAR APOIO SOCIAL 

 

Segundo estudos nossos entes queridos ajudam o nosso corpo a se 

curar. 

Isso também vale para animais de estimação. 

Tenha uma amiga alto-astral por perto 

Receber amor ajuda a curar o corpo.  

Busque um grupo de apoio. Muitas vezes, mesmo com apoio da 

família nos sentimos solitários durante o tratamento. O importante é 

não se sentir só. 

 Aceite ajuda.  

 

 

 

 



5) APROFUNDE A SUA ESPIRITUALIDADE 

 

Não importa qual a sua religião, nem mesmo se você tem ou não 

religião. Mas você precisa entrar em contato com a energia 

espiritual para ser beneficiado pelo seu processo de cura. 

Você pode ir à igreja, orar na sua casa, meditar, entrar em contato 

com a natureza. 

O que importa é que você busque uma conexão profunda com essa 

energia superior que eu chamo de Deus. 

Exercite sua fé em que dias melhores virão. 

Busque um estado de paz interior. 

Adquira o hábito da meditação. 

  

6)  MUDE RADICALMENTE A DIETA 

 

Elimine ou pelo menos reduza o açúcar refinado, a carne vermelha, 

laticínios, enlatados e alimentos refinados. 

Coma mais comida de verdade: Mais frutas e vegetais. Consuma 

preferencialmente alimentos orgânicos. Beba bastante água, 

preferencialmente alcalina. 



EXERCICIOS DE REFLEXÃO 

  

1) A partir de hoje o que farei para retomar o controle da minha 

saúde? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2) Qual foi a ultima vez que você faxinou o seu coração? O que 

você pode fazer para liberar emoções reprimidas? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3) O que posso fazer todos os dias pra me sentir mais grata pela 

minha vida?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 



4)  A quem você deu amor hoje? De quem recebeu amor?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5) O que posso fazer para aprofundar a minha espiritualidade, me 

aproximar de Deus e me sentir cuidada por Ele?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6) Agora que sei o quanto a alimentação é importante para o meu 

processo de cura, que mudanças práticas farei na minha 

alimentação?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Partindo para a Prática 

DESAFIO 3 #JUNTOS SOMOS MAIS FORTES : 

O Alimento é o combustível do nosso corpo. Para ajudar a curar o 

seu organismo, você precisa prestar atenção no que coloca no seu 

prato. 



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 


