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Introdução

Olá! Sou Fúlvio Ribeiro, Trainner em Psicologia Positiva pela EUUPA e

sirvo profissionalmente como Terapeuta, com práticas integrativas como a

Medicina Taoísta, o Reiki e o Xamanismo, com o objetivo de Empoderamento e

Propósito de Vida. Nas horas vagas, se é que isso existe, sou Musicoterapeuta,

Esposo, Estudante, e Pai de dois lindos meninos.

Descobri sobre o real significado de Gratidão há mais ou menos 5 anos.

Até então, a Gratidão era mais uma palavra bonita para se dizer ao invés de

obrigado. Conforme fui estudando e praticando, percebi um poder

transformativo muito grande, e tomei Consciência que, o conceito da palavra

Gratidão vai muito além.

Somos ensinados desde muito pequenos a dizer “obrigado” por

educação, e crescemos então reproduzindo “obrigados” no piloto automático

sem entender muito o significado disso. Quando passamos a perceber a

grandiosidade de apreciar algo e SENTIR isso, compreendemos que a Gratidão

é uma Emoção que sentimos fisiologicamente.

Sentir Gratidão causa efeitos físicos, cada emoção gerada libera algum

ou alguns tipos de hormônios. Emoções ruins, hormônios ruins. Emoções

positivas, hormônios positivos. Na emoção da Gratidão, liberamos uma porção

de hormônios no corpo tais como, oxitocina, dopamina e serotonina.

Como em nossa cultura, não aprendemos naturalmente desde a

infância a desenvolver essa característica de SENTIR Gratidão, precisamos

então praticar para aprender. E isso é igual fortalecer o corpo físico, se você

não praticar os exercícios adequados, o corpo não se fortalece.

Precisamos praticar a Gratidão diariamente!
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RESSIGNIFICAR A ADVERSIDADES

• Em toda situação desafiadora existe algo a ser aprendido!

Às vezes, não entendemos no momento porque as coisas não saíram

da forma como gostaríamos, pois as emoções nos impedem de ter um

entendimento que vai além daquele fato ocorrido. Em toda e qualquer

situação temos a escolha e o poder de decidir qual rumo tomar: Aprender

com aquilo ou Reclamar.

• Aprender com os desafios nos torna mais Resilientes!

Quando mudamos nosso Foco e buscamos o aprendizado em

qualquer situação adversa, nos fortalecemos e aprendemos mais

rapidamente, seguindo em frente e não mais fazendo o papel de vítima. Essa

atitude mental nos fortalece para futuros eventos adversos.

• Exercício: Pense em três situações desafiadoras e escreva em um papel

tudo que aprendeu com elas.
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PERCEBER AS PEQUENAS COISAS DIÁRIAS

• Já parou para pensar na quantidade de coisas que acontecem com você

diariamente?

Passamos a maior parte do nosso tempo esperando algo melhor

acontecer, e assim, deixamos de perceber e curtir uma quantidade enorme de

eventos Positivos que acontecem diariamente.

Veja alguns exemplos: um bom café da manha, uma ligação de um amigo(a),

um bom filme, um passeio tranquilo, uma atitude positiva frente a um cliente,

entre tantos outros.

• O que faz seu dia ser Incrível ou não, é você quem decide!

Podemos dar mais atenção a essas pequenas coisas diárias e dar mais

significado, tornando nosso dia mais prazerozo e alegre. Isso faz com que nosso

Foco se redirecione, e assim, conseguimos mudar nossa Frequencia Vbracional.

• Exercício: Escreva três coisas do seu dia-a-dia que antes você não dava

muita atenção e importância, e que a partir de agora, você pode

ressignificar como importantes.
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RECONHECER OS SUCESSOS

• É importante reconhecer as realizações diárias!

Em nossa cultura, desde a infância aprendemos a olhar mais para

nossos erros e defeitos do que para as nossas qualidades e acertos. Fazemos

coisas incríveis o tempo todo, mas, pelo excesso de autocrítica, raramente

reconhecemos os nossos Sucessos.

• Os pequenos feitos são combustíveis para as grandes Realizações!

Se não aprendemos a dar Valor às nossas pequenas contribuiçoes, pode

ficar cada vez mais pesado atingir um objetivo maior. Imagine que, para um

alpinista alcançar o topo da montanha, muitas outras pequenas metas precisam

ser alcançadas e celebradas para que haja a conquista final.

• Exercício: Reconheça e escreva três realizações que você obteve Hoje.
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Reclamação x Gratidão

Perceber o quanto reclamamos é entender o quanto estamos

desconectados da Gratidão. Reclamar é clamar duas vezes. A reclamação nos

afasta daquilo que almejamos ao invés de nos conectar com o que realmente

queremos.

Quando agradecemos o que já temos, criamos uma Fonte de Conexão

com a Abundância e a mensagem fica mais clara para que o Universo nos

proporcione mais Prosperidade.

Exercício: Escreva em um papel sobre três coisas que você tem

reclamado constantemente. Ao lado, escreva três coisas pelas quais você é

grato (referente as essas reclamações). Ex: A conta da Energia Elétrica está

muito alta! – Gratidão por poder usar uma geladeira, um ventilador, luz, passar

roupas etc.



A 

GRATIDÃO 

TRANSFORMA

CONSIDERAÇÕES FINAIS



13

PRATICANDO A GRATIDÃO DIARIAMENTE:

• SUA VIBRAÇÃO MELHORA!

• HORMÔNIOS DO BEM SÃO LIBERADOS!

• SUA FREQUÊNCIA  MODIFICA POSITIVAMENTE!

• E VOCÊ TRAZ UM NOVO SENTIDO PARA SUA VIDA!

...E

Guia  Prático de Gratidão



Instituto Corpoalma
Um espaço dedicado a promoção de 

saúde e desenvolvimento do SER de forma 
integral.

www.incorpoalma.com.br

https://www.facebook.com/institutocorpoalma/

https://www.instagram.com/instituto_corpoalma/

https://www.facebook.com/fulvioribeiroterapiasintegrativas/

https://www.instagram.com/fulviocribeiro/?hl=pt-br

Rua Munir Thomé, 980, centro, Três Lagoas – MS

(67) 3521 9874

(67) 98479 0071

http://www.incorpoalma.com.br/
https://www.facebook.com/institutocorpoalma/
https://www.instagram.com/instituto_corpoalma/
https://www.facebook.com/fulvioribeiroterapiasintegrativas/
https://www.instagram.com/fulviocribeiro/?hl=pt-br


NENHUMA PARTE DESSA OBRA PODE SER 
REPRODUZIDA OU PUBLICADA SEM A 

AUTORIZAÇÃO DO AUTOR

“PLÁGIO – Crime de violação aos direitos
autorais no art 184 – código penal. que diz:
Art. 184 Violar direitos de autor e os que lhe
são conexos: Pena – Detenção de 3 (três)
meses a 1 (um) ano. ou multa.


