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BEM-VINDO!

Parabéns por sua iniciativa e boa vontade em 
tornar-se um embaixador do Clube de Nadismo. 
Com certeza sua contribuição irá auxiliar muitas 
pessoas a adquirir a consciência de um ritmo mais 
natural e em harmonia para uma vida mais 
saudável e feliz.

Este manual irá lhe dar as informações necessárias 
para poder representar o Clube de Nadismo de 
acordo com a proposta do movimento e a realizar 
os encontros para prática de nadismo.


 CONTRIBUINDO PARA UM MUNDO MELHOR E MAIS SAUDÁVEL
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1. O QUE SÃO OS ENCONTROS DO CLUBE DE NADISMO 
(CDN) E QUAL SUA IMPORTÂNCIA

Os encontros do Clube de Nadismo são eventos 
públicos e gratuitos que oferecem a oportunidade de 
experimentar a  prática  do nadismo de forma 
descontraída e prazerosa. 

Os eventos, que tem duração aproximada de 1 
hora,  acontecem mensalmente  em parques belos e 
tranquilos.  Neles  os  sócios e simpatizantes  podem 
desfrutar do seu momento de nadismo  sem culpa ou 
pressa, recuperando o equilíbrio.

Sua importância está em oferecer uma oportunidade 
ideal e integral de desconexão, criando uma nova 
consciência do aproveitamento do tempo e 
disseminando a prática do nadismo como ferramenta 
de mudança cultural.



2. O QUE FAZ O EMBAIXADOR DO CLUBE DE NADISMO

O Embaixador ajuda a disseminar a cultura do nadismo 
para que mais gente aprenda a desfrutar dos 
momentos de pausa e recupere o equilíbrio do seu 
ritmo de vida e a saúde. 

É responsável por organizar e divulgar os 
encontros do Clube de Nadismo na sua cidade e 
orientar os participantes.

A função de Embaixador do Clube de Nadismo é 
voluntária e opcional não possuindo nenhum tipo de 
remuneração e não constituindo qualquer vínculo 
empregatício. Se você está interessado em exercer a 
função deverá assinar um termo de acordo confirmando 
sua intenção. 



3. O QUE É NECESSÁRIO

3.1. Reservar na agenda uma tarde de sábado por mês 
para realizar os encontros.
3.2. Definir o local ideal para os encontros.
3.3. Ter uma boa rede de contatos: amigos, colegas de 
trabalho, do clube, da academia, etc. Gente que você 
possa convidar para participar.
3.4. Ler o livro: Nadismo – A arte de desfrutar 
momentos sem fazer nada (Ed. Megalivro). Você pode 
comprá-lo com frete grátis pelo site do Clube e ganhar 
uma camiseta do Clube de Nadismo para usar nos 
encontros. (O pdf do livro também está diponível no site 
do clube, e é gratuito). É importante que você leia o livro 
para que entenda claramente a proposta do nadismo. 
Os participantes terão muitas dúvidas e você deverá 
estar apto para responder adequadamente. 
3.5. Ter perfil no facebook.



4. COMO FUNCIONA

4.1. Envie um e-mail para contato@clubedenadismo 
dizendo que tem interesse em ser Embaixador do 
clube, lhe retornaremos com uma Ficha de Informações 
a ser preenchida e um Termo de Concordância. A Ficha 
de Informações deve ser preenchida e encaminhada 
por e-mail juntamente com duas fotos sua: uma de 
rosto (tipo passaporte) e outro praticando nadismo. O 
Termo de Concordância deve ser impressa e enviada 
por correio para: Marcelo Bohrer / Clube de Nadismo 
Endereço: Av. Guaíba 3450 / 701 – Porto Alegre, RS 
CEP 91900-420.

4.2. Envie no mesmo e-mail suas sugestões de locais 
para a realização dos encontros na sua cidade. Mande 
a localização (endereço) no google maps e tire algumas 
fotos para vermos que tal. 
 



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES PARA A ESCOLHA 
DE UM BOM LOCAL: 

4.2.1. O local deve ser público, uma praça ou parque. 
Bem localizado na cidade para que todo mundo encontre 
e chegue com facilidade.

4.2.2. Deve ser seguro o suficiente para que as pessoas 
não fiquem com qualquer tipo de receio. Deve ser 
tranquilo o suficiente para que se possa relaxar, sem 
excesso de público, longe de barulho (como carros com 
som alto). 

4.2.3. Deve ter uma boa área gramada, de preferência 
plana e com árvores por perto para que se possa pegar 
sombra em dias de sol forte. 

4.2.4. Caso o parque seja grande, é bom que haja algum 
ponto de referência, por exemplo: perto da estátua tal, 
depois do chafariz, voltado para a rua x. Mande para a 
gente sua sugestão de um ou mais locais para decidirmos 
juntos o melhor.





Todas as informações enviadas serão analisadas e 
quando estiverem de acordo você receberá um 
certificado de Embaixador do Clube de Nadismo e sua 
foto e contato irão para o Mural de Embaixadores no 
site do Clube de Nadismo. 


5. TORNANDO-SE UM EMBAIXADOR




6.1 Crie o evento do encontro no Facebook com a data 
e local definidos e com  status “público”. Obs: se você 
nunca criou um evento no Facebook nos avise, que lhe 
ajudaremos.

6.2 Coloque como descrição do evento o seguinte 
texto: Olá amigo, no dia (data do evento), às 17h, 
teremos o encontro do clube de nadismo na nossa 
cidade. Todos estão convidados a participar deste 
momento de desconexão e relax. Acesse o site para 
saber mais: www.clubedenadismo.com.br 

6.3 Faça o primeiro post no evento com o texto padrão 
abaixo e na setinha do topo a direita do post clique em 
“Fixar  publicação” para que ela fique no topo.
Texto do post: Seja bem-vindo ao encontro do Clube de 
Nadismo de __________ (sua cidade). Venha curtir este 
raro e precioso momento de desconexão e relax.

6. CRIANDO UM EVENTO DO CDN
(após aprovação do embaixador e do local)!
 



6.3. Coloque uma foto bacana do local do encontro 
como capa do evento e já convide seus amigos e 
conhecidos. 

6.4. Clique em Editar e adicione o Clube de Nadismo 
como organizador. 

6.5. Envie uma mensagem para Clube de Nadismo no 
Facebook quando estiver tudo pronto para atualizarmos 
na agenda de eventos do site do clube. Enviaremos 
para você o e-mail padrão de divulgação dos eventos, 
este e-mail também será enviado para o mailing de 
sócios que já temos na sua cidade. 

6. CRIANDO UM EVENTO DO CDN



6.5.1. Leve algo para sentar ou deitar na grama como 
uma toalha ou canga.

6.5.2. Convide todas as pessoas que você conhece e 
que andam estressadas e precisam aprender a relaxar.

6.5.3. Vá sem compromisso ou expectativas. O bom 
nadismo acontece simplesmente sem esforço. Chegue 
e aproveite a experiência.

DICAS PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO
(você pode publicá-las no mural do evento no Facebook)!
 



7.1. No dia do encontro poste a confirmação do mesmo 
na página do evento no Facebook. 

7.2. Chegue no local determinado uns 20 minutos antes 
e coloque a bandeira do Clube de Nadimos (você 
receberá ela por correio) para sinalizar o local do 
encontro. 

Obs: Se você tiver o kit do Clube de Nadismo 
(pergunte-nos por e-mail como adquirir) vá com sua 
camiseta do Clube e distribua os tapetinhos pelo 
gramado.

7. REALIZANDO O ENCONTRO



8.1. Conforme os nadistas forem chegando, oriente que 
escolham seu local no gramado e se fiquem a vontade. 
Para a prática de nadismo ser mais confortável e 
prazerosa, sugerimos:

a) Desligar o celular ou colocá-lo no silencioso.
b) Tirar o tenis, o sapato, etc. 
c) Deitar-se de barriga para cima, de olhos abertos 
usando algum apoio para a cabeça para que fique mais 
confortável para o pescoço e melhorando o ângulo de 
visão do ambiente ao redor. Pode ser usado como 
apoio para a cabeça uma mochila, bolsa, ou mesmo os 
calçados sob a toalha.
  

8. ORIENTANDO A PRÁTICA DO NADISMO



8.2. Avise que o encontro tem aproximadamente uma 
hora de duração, mas que a pessoa tem liberdade para 
ficar o quanto quiser. 

Você deve controlar o tempo da prática e quando 
passar aproximadamente 50 minutos indicar que o 
tempo terminou apenas levantando-se. 

Entregue então os certificados aos participantes (você 
receberá o arquivo por e-mail, e deverá imprimir um 
para cada participante) parabenizando-os por sua 
participação no Clube de Nadismo e se possível tire 
algumas fotos do encontro e envie para 
eventos@clubedenadismo.com.br para divulgarmos na 
fanpage do clube.
 

8. ORIENTANDO A PRÁTICA DO NADISMO



Se no mês seguinte você for realizar novamente o 
encontro do Clube de Nadismo apenas repita dos 
procedimentos a partir do item número: 6. CRIANDO O 
EVENTO.
 

9. DANCO CONTINUIDADE AOS ENCONTROS



Além dos encontros do Clube de Nadismo na sua 
cidade, você também pode organizar uma palestra 
sobre o tema. 
!
Na palestra Nadismo - Despertando para o seu 
tempo, Marcelo Bohrer, o mentor do nadismo, 
apresenta uma proposta inédita e incrivelmente 
acessível para resgatar o equilíbrio: aprender a 
desfrutar de momentos de puro fazer nada como 
prática do bem viver: o nadismo.  
 
Para isso, conduz a uma mudança de consciência 
que faz perceber que os momentos de pausa são 
verdadeiramente possíveis e, além de muito 
prazerosos, são fundamentais para uma vida 
saudável e com qualidade.  
 !

9. PALESTRAS



PALESTRA EXPOSITIVA // 2h // R$ 1.470,00 
PALESTRA EXPOSITIVA E OFICINA COM DINÂMICA ORIENTADA // 3h // R$ 2.250,00

O Embaixador responsável pela palestra (venda para empresa ou grupo de pessoas) 
ficará com 10% do valor acima citado.

+ EVENTOS FORA DE PORTO ALEGRE // custos de transporte e estadia


HONORÁRIOS

CONTATOS
Site/ www.clubedenadismo.com.br
Email/ eventos@clubedenadismo.com.br
Celular/ 51 9153.1757 Fixo/ 51 3508.1757

ESTRUTURA REQUERIDA
PALESTRA EXPOSITIVA // sistema de telão / som 
DINÂMICA ORIENTADA // jardim gramado ou salão de festas e colchonetes para todos 
os participantes



 ENCONTRO DO CLUBE DE NADISMO NO CENTRAL PARK - NYC / E.U.A.



DEPOIMENTOS SOBRE O LIVRO

“O Nadismo é uma proposta original e bem-vinda, porque a gente sabe o 
quanto é importante dar uma parada e quebrar o ritmo alucinante da nossa 

rotina,... recomendo o livro do Marcelo e suas dicas para desacelerar,”
Martha Medeiros - escritora e colunista do jornal Zero Hora RS e O Globo RJ

 
“A linguagem está translúcida, cristalinamente compreensível: é preciso ensinar 

a PARAR. Aí está o valor da tua proposta! Penso que vais ajudar muita gente 
por meio deste criativo livro.”

Ieda Rhoden, Psicóloga e Dra. em "Ócio e Potencial Humano" pela 
Universidade de Deusto na Espanha.

 
“Li seu livro. Em seguida me dediquei alguns minutos a não fazer nada.

Que benção. É importante não fazer. É importante ser.”
Monja Coen - Principal representante do Zen Budismo no Brasil.

 
“I love your Club de Nada idea! Congratulations on the success so far.”

Carl Honoré ( Jornalista Inglês autor do Best Seller: Devagar / Ed. Record, 
título original “In Praise of Slow”)

 
“Fazer nada é o máximo em filosofia de vida moderna.”

João Carmo - 58 anos – Sócio do Clube de Nadismo
 

“O nadismo uma ótima forma de se apoderar desse bem tão precioso e 
escasso que é o TEMPO!”

Juliana Simões - 26 anos - Sócia do Clube de Nadismo

 NADISMO – A Arte de Desfrutar Momentos Sem Fazer Nada


