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SUA APOSTILA DA MASTERCLASS
5 dicas para aproveitar ao máximo a masterclass

1. Imprima esta apostila antes da Masterclass para fazer anotações enquanto assiste.

Você também pode baixar e digitar diretamente na apostila para economizar papel.

2. Revise o conteúdo desta apostila antes da Masterclass para saber o que esperar. É

melhor reservar um tempo para ficar sozinho para pensar e escrever antes, durante e 

depois da Masterclass.

3. Clicando na tela, você poderá pausar o vídeo da masterclass para fazer anotações

ou preencher os espaços em branco.

4. Pense em como você pode pôr em prática os segredos que serão revelados para

aumentar a sua qualidade de vida.

5. Durante a masterclass, use o espaço na coluna da direita para escrever TODAS as

novas ideias e inspirações interessantes - assim você não perderá as informações mais 

relevantes.
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O QUE ESPERAR
Conteúdos
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• Consolide o seu aprendizado depois da Masterclass, respondendo
um questionário
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• A pergunta certa pode estimular a sua mente inconsciente a te dar
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7. RELATOS DE OUTROS ESTUDANTES………………………………………....11-12

• Leia o que as pessoas estão dizendo do WildFit
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1. EXERCÍCIOS PARA ANTES DA
MASTERCLASS

Comece pelo seu objetivo
Determine e escreva abaixo os seus objetivos. Quais são suas metas ao se juntar a esta 
Masterclass? O que você espera aprender?
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2. QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO
Saiba qual a sua situação atual com esta autoavaliação. Quão verdadeiras são estas 
afirmações para você?

Dê uma nota às afirmações numa escala de 1 a 10.
(1- pouco verdadeiro; 10- muito verdadeiro) Nota

1. Me sinto forte, animado(a) e cheio(a) de energia a maior parte do tempo.

2. Eu tenho um estilo de vida muito saudável e equilibrado.

3. Meu corpo parece forte e saudável.

4. Estou muito satisfeito(a) com o meu peso e aparência atuais.

5. O que eu como é saudável e me faz bem.

6. O meu corpo está sempre hidratado.

7. Eu me sinto mais jovem do que realmente sou.

8. Medicamentos não fazem parte da minha vida.
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3. EXERCÍCIO PRÁTICO

1. O que a saúde significa para você?

2. Em relação à sua saúde, quais resultados você gostaria de alcançar?
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4. A REVOLUÇÃO DA SUA ALIMENTAÇÃO
COMO VOCÊ NUNCA VIU

Assista a Masterclass enquanto preenche os espaços em branco. Você pode pausar o 
vídeo para escrever as suas respostas ou anotar à direita.

Atenção: você pode pausar clicando na tela, porém não poderá voltar o vídeo!

 Notas 1. História de Eric: Ideias principais

Ideia n°1: Minha saúde é minha ________________.

Ideia n°2: O ser humano é a única espécie que 

____________________  “dietas”. Nós mudamos o 

_____________ da palavra dieta.

Ideia n°3: Nossa ________________ com a comida é o 

segredo para transformar a nossa saúde.

Ideia n°4: Desbloqueie a _______________, aplique a 

Psicologia Comportamental e crie ________________.

2. A comida mente

 Mito n°1: A principal motivação da indústria de alimentos é  
_________________.

Fato: A principal motivação da indústria de alimentos na 
verdade é  _________________.

Mito n°2: Dietas _______________.

Fato: Dietas não funcionam. Muitas dietas fazem você se 
sentir ______________ se você não consegue atingir os objetivos.

Mito n°3: Exercícios deixam você _____________.

Fato: Exercícios não deixam você ____________. Vão apenas 
melhorar a sua saúde uma vez que você a tenha.
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Mito n°4: Baixo teor de gordura é ______________ para 
a sua saúde.

Fato: Na verdade, baixo teor de gordura não é 
____________ para o seu corpo.

Mito n°5: A __________ é sua pela dieta não funcionar.

Fato: Você não é ___________ pelas dietas falharem.

3. Cinco dicas

Dica n°1: Entenda os seis tipos de ________ humana.

• Fome por ______________
• Fome por ______________

• Fome por estômago vazio

Ação importante n°1: observe o __________.

Ação importante n°2: beba um copo de __________.

• Hipo_________

Ação importante n°1: mude para o metabolismo de 

queima de gordura.

• Fome ________________
• Fome ________________

Dica n°2: Consuma _____________ o bastante.

Dica n°3: Entenda os estágios da vontade.
1. Identifique o seu ___________________.
2. Preste atenção ao seu diálogo interno.

Dica n°4: ______________ ao marketing da comida.
1. A indústria alimentícia está focada nos lucros não na
sua saúde.

Dica n°5: Não tente ___________ os outros.
1. Quando você lidera, você cria seguidores.
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5. TESTE O SEU CONHECIMENTO
Conclua esse questionário depois da masterclass para consolidar o seu aprendizado.

1. Por que o seu relacionamento com a comida é importante para transformar a sua saúde?

2. Por que alimentos com baixo teor de gordura não são bons para a nossa saúde?

3. Por que a maioria das dietas não funcionam?
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6. PARA REFLETIR
A pergunta certa pode estimular a sua mente inconsciente a te dar as respostas certas. 
Pergunte a si mesmo… (escreva em outro papel se precisar)

1. Imagine - o que você faria se pudesse viver mais de 100 anos, saudável e forte?

2. Como seria a sua vida se você transformasse a sua saúde ao entender a relação que
você tem com a comida?

3. Como sua vida vai mudar quando você tiver o corpo e a quantidade de energia ideais?

4. Qual é a única coisa que você pode fazer agora mesmo para mostrar seu compromisso
em melhorar a sua saúde e condicionamento físico?

OBRIGADO por participar da Masterclass com Eric Edmeades!
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Experimente um progresso na sua saúde ao 
mudar sua relação com a comida.

Assista até o final da Masterclass.

Ao final, teremos um desconto especial para 
quem assistiu à masterclass.



7. RELATOS DE OUTROS ESTUDANTES

“Em 90 dias perdi 20 quilos, vários centímetros, e 4 tamanhos de vestido!”

Ao longo de 20 anos eu fiz diversas dietas, programas, tomei 
pílulas, produtos, e pensava que eu estava fazendo a coisa certa, 
ou que era 'saudável' para o meu corpo... até que eu descobri a 
verdade com o WildFit.

Em 90 dias perdi 20 quilos, vários centímetros, e 4 tamanhos de 
vestido! Os grupos, o treino, o companheirismo, o apoio, todos 
foram um bônus para nos ajudar a alcançar o sucesso.

- Jacqueline Giurleo, Estados Unidos

“Sou uma pessoa diferente, graças ao WildFit”

Estou muito satisfeito com o Desafio WildFit e com os resultados 
que obtive. Aprendi muito sobre mim e minha relação com a 
comida e como nutrir melhor e curar o meu corpo. Eu sou uma 
pessoa diferente. [...]

Comecei pesando 75 quilos e terminei com 62 quilos. O meu IMC 
passou de 31,93 para 25,57. Perdi 10 centímetros no peito e 7 
centímetros debaixo do peito, perdi 63 centímetros da cintura, 7 
centímetros dos quadris, 2 centímetros de cada braço, 38 
centímetros das coxas, 38 dos meus joelhos e o mesmo para as 
minhas pernas, os tornozelos são 12 e nos ombros diminuíram 5 
centímetros. [...]

Como resultado do WildFit, eu agora tenho muito mais energia e 
foco. Sou uma pessoa diferente e adoro levantar de manhã, 
porque sempre tenho uma boa noite de sono. [...]

Estou tão feliz por ter investido no programa WildFit. O 
programa foi muito bem planejado e tanta coisa nele o torna tão 
fácil de seguir, aderir e fazer mudanças permanentes.

- Linda Hontz, Estados Unidos
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“Emagreci 63 quilos. Larguei todos os meus remédios”.

Eu comia muito, adorava comida e fazia isso para me sentir 
bem. Comia por impulso. Eu me conectei à honestidade dos 
vídeos do Eric no YouTube. [...] Eu trabalho com vendas por isso 
sei reconhecer quando alguém está fazendo um discurso de 
vendas. O Eric falava com o coração. [...]

Emagreci 63 quilos. Larguei todos os meus remédios. Tive níveis 
de energia incríveis. Estou com um ótimo corpo e já comprei 
roupa nova.

- Govind Haridas, Emirados Árabes Unidos

“Me sinto pelo menos 20 anos mais jovem, porque tenho muito mais energia”.

Eu estava pesquisando e procurando por um programa que 
fosse lógico e fizesse sentido, porque nunca tive interesse em 
dietas, então era difícil para mim acreditar em qualquer coisa. 
[...] Encontrei acidentalmente o link para a masterclass gratuita 
com Eric e enquanto assistia ao vídeo, senti uma ligação 
instantânea com ele e o que ele dizia fazia todo o sentido. [...]

Os 6 tipos de fome foi um grande momento de clareza para 
mim, agora eu entendo o que acontece com o meu corpo e, 
pela primeira vez, posso me comunicar com o meu corpo e 
ouvi-lo, o que é um dom que não pode ser explicado em 
palavras.[...]
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Se você gostou desta Masterclass,

inscreva-se no programa WildFit
e vivencie uma transformação 

radical na sua saúde durante os 

próximos 90 dias.

Desde fevereiro de 2019, quando entrei no programa, até agora perdi 23kgs e me sinto 
incrível. [...] Eu me sinto 20 anos mais jovem, porque tenho muito mais energia. Agora eu sei 
como gerir melhor os meus níveis de energia.

Eu tenho 53 anos, minha saúde está ótima e nunca estive em melhor forma - isso é algo que 
poucas pessoas podem dizer. Eu sofria de enxaquecas constantes, acidez, dores e meu 
condicionamento físico era ruim antes do programa e todos estes problemas de saúde 
parecem ter desaparecido - me sinto abençoada por ter encontrado o Wildfit!!

- Pushpa Nairm, Índia


	“In 90 days I released 46 lbs., 89 inches, and 4 dress sizes!”
	~ Jacqueline Giurleo, United States

	"As a result of WildFit I am a different person"
	"I lost 25 pounds of weight. Went off all my medications."
	"I feel at least 20 years younger, as I have sooooo much more energy."
	~ Pushpa Nairm, India
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