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BIOHACKING- COMO
HACKEAR SUA
BIOLOGIA PARA SE
TORNAR UMA MELHOR  
VERSÃO  DE VOCÊ
MESMO

O e-book mais bacana do Acre.

Dicas  de estudos e da própria mente 
brilhante da amiga 

Simone Casas
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IMAGINA SER MAIS
QUE BOM EM
ALGUMAS AREAS DE
SUA VIDA.

VAMOS LÁ ...

Você já imaginou poder hackear o seu próprio
organismo para ser mais inteligente, produtivo
e focado? 
O termo começou a aparecer por volta de
1998, mas somente nos últimos anos, com o
desenvolvimento tecnológico, ganhou força a
aplicação prática fora dos laboratórios
universitários.
Se o desenvolvimento pessoal tradicional usa
técnicas como “metas escritas” ou “timebox”
para deixar você mais produtivo, o biohacking
utiliza vai tentar fazer o mesmo com algum
implante, suplemento ou alimento.

Simone Casas



10

ABORDAGEM
INTERVENTIVA:

Existem basicamente duas grandes vertentes:

é a prática de melhorar o próprio corpo
com o uso de implantes que melhorem a
sua capacidade. Isso vai desde a mulher que
implanta um chip no braço que libera
anticoncepcional periodicamente até gente
que injeta uma substância nos olhos para
ter uma visão noturna. Esses biohackers
são conhecidos como Grinders.

SIMONE CASAS
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ABORDAGEM NÃO
INTERVENTIVA

é o uso de elementos
externos para melhorar a sua performance.
Podem ser áudios para aumentar a
concentração, luz azul para dormir mais
profundamente, jejum intermitente para
aumentar os níveis de energia etc.
Tenho utilizado esta forma de ser melhor 1%
ao dia desde que conheci a força do
Biohacking.

SIMONE CASAS

Existem basicamente duas grandes vertentes:
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EM AMBOS OS
CASOS O QUE SE
BUSCA É HACKEAR A
PRÓPRIA BIOLOGIA
PARA PROCURAR
SER A MELHOR
VERSÃO DE VOCÊ
MESMO.

SIMONE CASAS

Existem basicamente duas grandes vertentes:
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VOCÊ SABIA QUE Da Vinci era um
biohacker ?

Nem todos os seres humanos nascem com a
visão perfeita. Alguns sofrem com miopias,
hipermetropias, astigmatismo etc.
Nós
convivemos com isso por uns 198 mil anos.
Até
que, no século I, alguns estudiosos cortaram pedras
semipreciosas em lâminas
finas e criaram os primeiros óculos de grau para perto.
Esse é
um exemplo de biohack não interventivo: os óculos ficam
fora do seu corpo.
Passamos
mais uns 1.400 anos dessa forma, até que Leonardo Da
Vinci veio com a ideia de
inicial de aplicar as lentes corretivas diretamente na
superfícia do olho.

SIMONE CASAS
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ESSE CARA É
DEMAIS VALE A
PENA ASSISTIR O
VIDEO.

https://oi.arataacademy.com/confira-seu-
email-agora/?utm_campaign=coab-
operriethal&utm_content=hanali1685ce&u
tm_campaign=eafc-
operriethal&utm_medium=optinform&ut
m_source=portiueafc002

SIMONE CASAS



10
O livro mais vendido no Rio de Janeiro

Foram necessários mais 373 anos até que a
ideia de Da Vinci fosse transformada nas
primeiras lentes de contato por meio do
trabalho de Adolf Eugen Fick.As lentes de
contato são um exemplo de biohack mais ou
menos interventivo: você não as implanta
definitivamente, mas tira e coloca no seu
corpo.Há menos de cem anos, o
oftalmologista japonês Tsutomu Sato veio
com uma ideia ainda mais radical: fazer
cortes diretamente no olho humano para
corrigir as imperfeições que causam
problemas de visão.Hoje as cirurgias
corretivas são feitas de maneira rápida,
segura e precisa.
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HTTPS://MUDE.VC/BI
OHACKING/

QUER MAIS SOBRE O ASSUNTO?

Na palestra acima, Ellen Jorgensen,
fundadora da Genspace, explica o que é
DIYBio (Do it yourself biology, algo
como Faça biologia você mesmo)

SIMONE CASAS
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VOCÊ TEM DÚVIDA
DE PODER USAR
ISSO A SEU FAVOR?

OK... QUER SABER PORQUE TODA ESSA
INFORMCAÇÃO?

Biohacking é a arte de usar a tecnologia com
o objetivo de mudar o ambiente tanto
dentro quanto fora do corpo, para assumir
o controle do organismo e fazê-lo agir
como se deseja. ~ Dave Asperey
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Vou te dar 5 dicas para utilizar na
Prática esse e-book:

Mesmo que você não tenha nenhuma
necessidade especial, pode usar o biohacking
por conta própria e sem precisar implantar
nada no corpo apenas para melhorar a sua
performance. 
 E como fazer isso?  
 
Vamos lá:
 
1-   Cuide de seu corpo e sua mente;
2-   Tome banhos frios;
3-   Melhore sua alimentação;
4-   Medite ( Mindfulness);
5-   Durma Bem.

SIMONE CASAS



10
O biohacking é um estilo de vida capaz de
torná-lo um super-humano.

SIMONE CASAS
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Biohacker

Significa hackear o seu sistema, isto é, o seu
corpo e a sua mente, para trazer os
melhores resultados possíveis no curto,
médio e longo prazo. 
E eu vou te levar a fazer isso dentro de um
baita treinamento de duas semanas, chama-
se:
 START DAY, uma metodologia desenvolvida
para pessoas que desejam ser acima da
média como Eu.
Tenho estudado sobre ser uma Hiht Stakes
 a pelo menos 3 anos e buscado colocar em
prátican em minha vida pessoal e
profissional.
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biohacker

Significa pegar algo que existe, ir na raiz,
desvendar e trazer algo novo, ainda melhor,
achando atalhos inteligentes para isso.
Hoje,estamos no ano 2020 , estarei fazendo
 49 anos e tenho uma saúde maravilhosa e
nunca fiz um procedimento cirúrgico em meu
corpo, minha pele passou por um processo
de intoxicação quando voltei de um ano
fora do Brasil em 2010. ( No retorno da
África do Sul/Worcester) onde fiz minha
formação em English.
Logo a pele mostra algumas manchas e
imperfeições, o que não me desanima por
entender que sou melhor viva kkkkk...
Hoje entendo que pessoas são mais
importantes que coisas. 

ESIMONE CASAS
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MEU GUIA PARA
SER PHODA!

QUEM ME CONHECE SABE COMO GOSTO DE
NOVIDADES...

Biohacking quer dizer ir até o seu limite,
otimizar seu corpo, mente e ambiente de
forma a potencializar tudo de melhor que
você tem. Assim, se tornando mais forte,
rápido e inteligente.

SIMONE CASAS
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VAMOS LÁ, SE DAR CERTO COMIGO VOCÊ
CONSEGUE. 

Cérebro: Suplementação, eliminação de
toxinas,

 Nutrição: Alta em gorduras de qualidade
e baixa em

 Corpo: Exercícios, postura, alongamento,
etc.
 Sono: Qualidade, tempo  , sonhos, etc.
 Ambiente: Natureza, qualidade do ar, etc.
 Longevidade: Hormônios, antioxidantes,
saúde.
 Sentidos: Intenção, disciplina, gratidão,
etc

     meditação, etc.

     carboidratos

SIMONE CASAS
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INSTAGRAM:
@SIMONECASAS.AC

VOU TE DEIXAR AGORA, SE QUISERES
MAIORES DICAS E INFORMAÇÕES ME
PROCURE. 

E-mail: simonecasas,acre@gmail.com
 

FONTES DE INSPIRAÇÃO:
 
https://www.caffeinearmy.com.br/blog/
biohacking
https://mude.vc/biohacking/
https://www.caffeinearmy.com.br/blog/
biohacking



EU GOSTO DE SER ASSIM!

Biohacker
 


