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“A rotina de milhões de pessoas é trabalhar horas demais, comer às pressas
e dormir mal, com o celular ao lado
da cama. Esse estilo de vida tornou-se
aceitável, mas pesquisas médicas estão
derrubando o pressuposto de que nosso
corpo possa se adaptar ao anormal.
Não basta comer bem, exercitar-se algumas vezes por semana e ter um sono de
qualidade. Como o ayurveda ensina há

Mude seus
horários,
mude sua
vida

séculos, existe uma conexão entre mente e corpo, baseada na unidade de todos
os processos naturais, e é preciso saber
como o horário de suas atividades diárias
pode funcionar a favor de sua fisiologia.
Em termos práticos, precisamos mover,
nutrir e descansar o corpo em sincronia
com o ritmo da natureza. Quando fazemos isso, fica mais fácil adormecer à noite e levantar de manhã, manter o peso
saudável e resistir a alimentos tentadores. Também achamos mais fácil nos
desligarmos das distrações e encontrar
mais tempo para nossas metas pessoais.
Ao apresentar um conhecimento profundo da cronobiologia, este livro vislumbra um futuro no qual cuidar de si

Como usar o relógio biológico para perder peso,
reduzir o estresse, dormir melhor e
ter mais saúde e energia

mesmo se tornará muito mais importante do que recorrer a um médico para
consertar os danos depois que os sintomas aparecerem.”
– Deepak Chopra
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