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RESUMO 

Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações ou falta de ações e esse conjunto 

promove o resultado futuro. O problema é a falta de consciência sobre o que está sendo criado o 

tempo todo. Com ferramentas da Programação Neurolinguística é possível, de forma consciente,  

alinhar a mente para gerar clareza sobre o que realmente deseja, direcionar  pensamentos e 

intenções e com isso utilizar a potencialidade oferecida pela mecânica quântica da física moderna, 

para obter o futuro desejado.  

 

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Mente Consciente e Inconsciente, 

Pensamentos, Clareza de Objetivos, Ponte ao futuro, Mecânica Quântica.   

  

 

ABSTRACT  

Thoughts create feelings, feelings generate actions or lack of actions, and this collection promotes 
future results. The problem is the lack of awareness of what is being created all the time. With the NLP 
tools is possible, consciously aligning the mind to generate clarity about what you really want, direct 
thoughts and intentions and thus use the potential offered by quantum mechanics of modern physics, 
to achieve the desired future. 

 

 

KEY WORDS: Neurolinguistic Programming, Conscious Mind and the Unconscious, 

Thoughts, Objectives Clarity, Bridge to the future, Quantum Mechanics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O mundo exterior é reflexo do mundo interior. E o que é esse nosso mundo interior? 

É a parte de alguém, que ninguém vê mas está criando os resultados o tempo todo. E o que 

seria essa parte que ninguém vê? A mente inconsciente.  

 A realidade vivida por alguém se desdobra na sua frente como resultado da forma de 

pensar, que leva  a uma forma de sentir e, essa forma de sentir leva para ação ou falta de 

ação. Além disso, cada pensamento emitido, gera uma radiação eletromagnética, com uma 

velocidade capaz de dar sete voltas e meia por segundo, ao redor da terra. Essa energia 

eletromagnética, gerada pelo pensamento, tem o poder de atrair tudo o que tiver afinidade 

com ela. O problema é que a maior parte das pessoas vive no estilo "deixa a vida me levar" 

e, essas, não tomam as rédeas de sua vida. Isso acontece por falta de informação e de 

autoconhecimento. São invadidas o tempo todo por preocupações, muitas vezes de coisas 

que acabam nem acontecendo. Até esse ponto as perdas já podem se configurar de forma 

catastrófica como: aumento do stress, falta de motivação, perda da qualidade de vida, 

comprometimento da saúde e, até mesmo, vontade de desistir de tudo.  

 Outro aspecto observado, é que uma minoria tem clareza sobre o que realmente 

deseja, ou seja, clareza do resultado ou do futuro que espera, levando uma vida sem 

propósito, sem significado e sem direção. Essa falta de clareza, promove a sensação de 

estar no meio de um nevoeiro sem visão do que pode acontecer a seguir, e isso, gera um 

grande vazio.  

 Diante desse cenário, apresenta-se a programação neurolinguistica, popularmente 

conhecida como PNL, que estuda a experiência subjetiva do homem, e que traz consigo 

muitas ferramentas que favorecem a compreensão de como o "homem funciona" e com isso 

promover o comando da sua vida, como criar o futuro de forma consciente e direcionada, 

além de possuir ferramentas que podem trazer clareza sobre o que realmente se deseja, 

provendo uma vida com mais prazer e controle ao direcionar o pensamento para o lugar 

certo.  

  

DESENVOLVIMENTO 

 

1 Mente Consciente e Mente Inconsciente 

 

 Imagine um iceberg. A ponta do iceberg, conforme figura 1, metaforicamente 

falando, é a parte consciente da mente e, a parte submersa, considere a parte 

inconsciente. Nessa segunda parte que ninguém vê, chamado de inconsciente,  é 
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que são produzidos os resultados. Essa parte contempla o porquê alguém pensa do 

jeito que pensa, o porquê reage da forma que reage, o porquê decide da forma que 

decide, as ações e reações, isso tudo em função da qualidade dos 

"arquivos(memórias e experiências)" registrados nesse compartimento.  

 

 

Figura 1: Iceberg - metáfora da mente consciente e mente inconsciente 

 

 O´Connor(2013) compara a mente consciente e inconsciente a um cavaleiro e 

um cavalo, conforme figura 2, a seguir. O cavalo, figura forte e potente, representa o 

inconsciente, o cavaleiro, a parte racional ou inteligente representa o consciente. 

Diante dessa analogia, percebe-se a importância de o cavaleiro (parte consciente) 

determinar com clareza qual o caminho (metas e objetivos) para o cavalo. Caso 

contrário toda a força do animal poderá ser desperdiçada e até mesmo o cavaleiro 

corre risco de acidentes, pois o cavalo pode disparar sem direção e levar o condutor 

para um precipício. Outro aspecto importante, é que cada um tem uma função, e é 

importante que seja respeitado a funcionalidade de cada um. Por exemplo, o 

cavaleiro precisa deixar claro e definido qual o destino, esse é seu papel, e não 

precisa ficar preocupado em como o cavalo fará o percurso, pois essa parte é do 

cavalo. Quando há harmonia nessas duas partes, a chegada ao destino está 

garantida.  

 

Inconsciente 

Consciente 
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 Figura 2: Cavalo e cavaleiro, representando mente consciente e mente inconsciente 

 

 Já Murphy(2008), compara a mente inconsciente como uma camada de solo 

fértil, conforme figura 3, que faz com que brote e floresça todos os tipos de 

sementes, sejam boas ou más. Cabe ao homem selecionar, conscientemente, as 

sementes dos frutos que ele deseja colher posteriormente. Esse solo, se não for 

cuidado adequadamente, pode fazer com que cresçam as ervas daninhas, 

empobrecendo a potencialidade do solo. As sementes podem ser entendidas como 

os nossos pensamento, sejam através de palavras proferidas ou apenas sentidas.  

 

 

 

Figura 3: Camadas de solo. 
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 Ele complementa ainda que:   

 

...Tudo o que grava na mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como 
condição, experiência e fato...A lei da mente é a lei da crença. Isso significa acreditar 
na maneira como a mente funciona. Acreditar na própria crença. A crença da mente é 
o pensamento da mente, apenas isso e mais nada. (MURPHY: O poder do 
Subconsciente, 2008)  

 

 A parte inconsciente, não sabe quando um evento é real ou verdadeiro, não 

sabe se o que você está pensando está realmente acontecendo ou é só imaginação. 

A exemplo disso, observe alguém assistindo a um filme de drama. Mesmo que a 

pessoa saiba que é ficção, a sua mente inconsciente se impressiona e a pessoa 

chora. A mesma coisa, alguém assistindo a um filme de terror. A mente vive o medo, 

e posteriormente corre-se o risco de esse medo se instalar como um "programa" no 

inconsciente e, ser disseminado para outras circunstâncias ou situações em que não 

faria sentido sentir medo.  Uma criança, após assistir filme de terror, em muitos 

casos, acaba não conseguindo dormir sozinha ou com as luzes apagadas, 

dependendo do quanto sua mente foi impressionada pelas cenas do filme.  

 Portanto é importante ter cuidado e selecionar, cuidadosamente a qualidade 

das informações que se deseja alimentar o inconsciente.  

 

1.1 PNL - Programação Neurolinguística 

 

 A PNL surgiu no início da década de 70 e trata-se do estudo da experiência 

subjetiva do ser humano. Surgiu da curiosidade de dois professores universitários, 

John Grinder, linguista,  e Richard Bandler, matemático, que desejavam saber por 

que umas pessoas tinham tanto sucesso e outras não.  

 Começaram estudando três grandes terapeutas que na época eram 

excelentes no que faziam: Milton Erickson (hipnoterapeuta mundialmente famoso), 

Virgínia Satir (terapeuta familiar) e Fritz Perls (psicoterapeuta que fundou a Gestalt 

Terapia). Apesar de personalidades bem diferentes, descobriu-se que esses três, 

usavam padrões muito semelhantes para obter os resultados que obtinham. 

Descobriram então a modelagem, que é reproduzir o mesmo resultado em outra 

pessoa. Bandler e Grinder, acabaram descobrindo que existe uma estratégia mental 

que conduz aos resultados obtidos. Essa estratégia pode ser modelada, o que 

significa que se alguém faz algo muito bem, essa habilidade pode ser replicada, ao 
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reproduzir a estratégia mental daquele que é excelente naquilo que faz. Inclusive, 

pode-se modelar os próprios sucessos obtidos anteriormente.  

 Enfim, acabaram descobrindo que o cérebro humano funciona como se fosse 

um computador, com programas instalados. E tal como computador, esses 

programas podem ser instalados e desinstalados conforme a vontade da pessoa.  

  

1.1.1 Significado de programação neurolinguística 

  

A) Programação  

 

 Os hábitos são exemplos de programas. Imagine alguém se alimentando, 

tendo que "pensar" em todas as etapas do processo de alimentação. "Agora tem que 

colocar o alimento no garfo, agora trazer o garfo a boca, agora tem que mastigar, 

agora tem que engolir". Seria muito cansativo, e consumiria uma grande carga de 

energia.    

 Observe-se alguém quando está começando a dirigir. No começo, todo o 

processo passa pelo nível consciente. A pessoa precisa pensar sobre cada passo da 

direção: "agora tem que acelerar, agora tem que dirigir, agora tem que frear". Depois 

de algum tempo de repetição, a pessoa sai de um ponto e vai até o outro e nem 

lembra como foi o caminho. Por que isso acontece? Porque o ato de dirigir já se 

transformou em um programa, e o seu piloto automático passou a tomar conta dessa 

tarefa, sem que a pessoa tenha que pensar sobre ela.   

 Esses hábitos ou programações, tem a finalidade de economizar energia. 

Gasta-se muita energia pensando, e a mente não foi feita para pensar. Tudo o ue 

ela pode, ela padroniza. Tanto é que a parte racional, que exprime pensamentos, 

equivale a mais ou menos 5% da mente, chamada por Daniel Willinghan, autor de 

"Por que os alunos não gostam da escola?", de memória de trabalho.    

 Outro exemplo é uma pessoa com baixa autoestima. Em algum momento ela 

se programou para isso. Uma pessoa negativa, também existe um programa 

"rodando" em sua mente que faz com que perceba o seu mundo de forma que leva 

em conta tudo o que não funciona, o que está errado, o que não dá certo. Essa 

pessoa pode ter a melhor família, a melhor casa, o melhor cônjuge, o melhor 

trabalho, mas será que ela consegue ser feliz? Se alguém apresentar algo belo, para 
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a pessoa que tem essa programação, vai buscar, imediatamente, algum aspecto que 

lhe desagrade. Se consideram realistas, e não negativas.  

 Uma pessoa bem sucedida, também, é um programa do sucesso que tem 

"instalado" dentro dela. Esse tipo de pessoa pode estar no meio ao caos, e mesmo 

assim, consegue extrair oportunidades de situações adversas.  

 Contudo, nesse processo de programação, ou "instalação de programas", 

pode acontecer de serem instalados hábitos ou padrões que  prejudiquem o 

indivíduo e ele nem se dá conta disso, pois, nesse caso já passou a ser um 

processo inconsciente. Esses padrões, ou programas interferem na forma como a 

pessoa pensa, sente e age e isso gera os resultados ou a realidade desse indivíduo.  

 

B) Neuro 

 

 A PNL tem muito respeito pelo inconsciente, já a psicologia convencional 

considera apenas como um "quarto escuro" cheio de memórias experiências 

reprimidas, um verdadeiro lixão. Para a PNL, nessa parte da mente, existe um 

manancial de potencialidades, que se bem trabalhadas, pode fazer com que o 

homem, seja, tenha e faça o que desejar.  

 A parte "neuro" é que faz a ligação dessa parte inconsciente com a parte 

consciente, através dos cinco sentidos:  

 

A parte "Neuro" da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os 
comportamentos nascem dos processos neurológicos  da visão, audição, 
olfato, paladar, tato e sensação. Percebemos o mundo através dos cinco 
sentidos. "Compreendemos" a informação e depois agimos. Nossa neurologia 
inclui não apenas os processos mentais invisíveis, mas também reações 
fisiológicas as ideias e acontecimentos. Uns refletem os outros no nível físico. 
Corpo e mente formam uma unidade inseparável, um ser humano. 
(O´CONNOR e SEYMOUR, 1995. pág. 21) 

 

 O que eles querem dizer com isso é que o mundo é percebido através dos 

cinco sentidos. O observador decodifica a mensagem e gera um significado de 

acordo com os seus registros interiores. O que seriam esses registros? Toda sua 

história, memórias, crenças e valores e, por fim, sua cultura. Conforme o significado 

atribuído ao objeto ou cenário observado, apresenta-se uma determinada reação. O 

corpo e mente formam um sistema, um interage com o outro o tempo todo.  
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 O conceito de neuro, também está relacionado com as sinapses que o 

cérebro faz, e quando houver estímulo compatível com essas sinapses, em que a 

mente faça uma conexão com aquela programação guardada, isso desencadeia 

reações, de forma automática e inconsciente. Somente depois é que a pessoa pode 

se dar conta do que acabou de fazer. Por exemplo: alguém muito grosseiro. Muitas 

vezes essa pessoa não deseja ser assim. Porém, a cada estímulo compatível com 

esse comportamento, a pessoa reage grosseiramente e só se dá conta depois que 

ofendeu o outro. No momento da reação é como se houvesse um "sequestro 

emocional" a pessoa não raciocina, reage apenas no impulso.  

 Segue um case interessante sobre neuroassociação para exemplificar esse 

quesito:  

 "Um rapaz, tendo trabalhado por 18 anos em uma organização na área de 

recursos humanos, resolveu abrir sua empresa de consultoria. No começo dessa 

nova aventura teve muita dificuldade para ganhar dinheiro, e essa era a sua principal 

queixa. Ao procurar ajuda com um Programador Neurolinguístico, foram aparecendo 

algumas questões bem importantes e que estavam interferindo no seu resultado. Ao 

ser interrogado sobre os porquês, com uma técnica de identificação de crenças 

limitantes, apareceram as seguintes questões:  

 

"PROBLEMA: Não consigo ganhar dinheiro com meu negócio.  

1- Por que você não consegue ganhar dinheiro com seu negócio?  

R: Porque não passo segurança e credibilidade. 

 

2- Por que você não passa segurança e credibilidade com seu trabalho?  

R: Porque não me planejo com antecedência? 

 

3- Por que você não planeja com antecedência?  

R: Porque deixo tudo para última hora.  

 

4- Por que você deixa tudo para última hora? 

R: Porque deixo tudo para depois.   

 

5- Por que você deixa tudo para depois? 

R: Porque sou procrastinador.  
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OBS.: Aqui surgiu uma repetição de significado, então foi perguntado o seguinte?  

 

6- Quando, onde e por que você aprendeu a ser protelador, deixar tudo para depois, 

e fazer as coisas na última hora?" 

 

 Depois de algum tempo de reflexão, ele se lembrou que quando era pequeno, 

sua mãe sempre dizia: rápido cara, tem que fazer tudo antes, porque daqui a pouco 

seu pai vai chegar bêbado e brigando.  

  Entretanto,quando ele estava diante de uma atividade, ele não conseguia 

fazer antes, nem planejar, porque sua mente estava associando "fazer antes" com o 

"pai chegar bêbado". Inclusive ele percebeu, que as sensações no corpo eram as 

mesmas sensações que ele tinha na época em que acontecia o fato. Isso reforça 

mais uma vez que nossa mente não sabe quando um evento é real ou imaginário. 

 Pergunta: qual a ligação de "não ganhar dinheiro no negócio" com "pai chegar 

bêbado"? Aparentemente nenhuma, mas sua mente fazia essa ligação.  Quando o 

terapeuta conseguiu gerar consciência do que desencadeava esse comportamento, 

e isso fez com que o rapaz pudesse desfazer essa associação, e após isso, 

planejar, fazer as coisas com antecedência se tornou algo muito natural e, isso fez 

dele, uma pessoa muito bem sucedida na sua área.  

 

C) Linguística 

 

 Já a parte "linguística" refere-se a palavra, que pode ser  pensada, sentida ou 

proferida. Está ligado, ou é uma exteriorização da forma como se ordenam os 

pensamentos, como se organizam as ideias e ações, e, consequentemente, como 

reflexo, surgem os resultados ou a realidade percebida. Portanto, se mudar a forma 

de pensar, pode mudar a forma de falar, de sentir, e se mudar isso tudo, podem 

mudar os resultados obtidos.  

 Toda palavra é hipnótica. Tudo o que é pensado ou proferido a mente cria a 

imagem disso. Por exemplo: "filho, cuidado para não derramar o leite na mesa". O 

que aconteceu aqui? O filho já criou a imagem dele com o leite derramado, e as 

chances de isso acontecer é infinitamente grande. Alguém por exemplo que diz: 

"não quero trabalhar sábado e domingo". O que acontece na mente dela? Já criou 
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sua imagem trabalhando sábado e domingo, e sua poderosa mente, vai achar que é 

isso que ela quer e vai fazer com que todas as circunstâncias e fatos favoreçam 

essa falsa escolha. Como essa pessoa deveria dizer para assegurar o que ela 

realmente quer? "Quero um emprego de segunda a sexta". Dessa forma sua chance 

de conseguir isso, aumenta consideravelmente.  

 Existem também empresas que promovem campanhas para "diminuir erros". 

Quando acontece isso para onde vai a atenção dos colaboradores? Vai para os 

erros, e suas mentes criam suas imagens errando, ou a imagem do erro. Como 

consequência disso, existe uma tendência de aumentarem os erros, ao invés de 

diminuírem. Dessa forma, como deveria ser a linguagem nesse caso? "Campanha 

para aumentar os acertos." 

 Outro fato curioso ocorreu em uma copa em que o Dunga era o técnico da 

seleção Brasileira. Estavam ganhando no primeiro tempo, foram para vestuário e na 

volta perderam a copa. Posteriormente em entrevista a um jornalista, Dunga  foi 

questionado sobre o que falou para o time. Sua resposta: "falei que estavam bem 

mas precisavam cuidar para não "levar gols".  

 Como foi falado anteriormente, toda linguagem é hipnótica, então esse time 

entrou em campo condicionado a "levar gols". Como deveria ter sido o discurso do 

Dunga? "Estamos bem e precisamos "fazer mais gols".   

 Então a linguagem tem um papel fundamental no processo de mudança e 

construção de resultados. É importante sempre pensar e comunicar em termos do 

que se quer, e não do que não quer.  

 

2 Assumindo a  Liderança de Si 

 

 Gandhi, em uma de suas falas, disse o seguinte: "Aquele que não é capaz de 

governar a si mesmo, não será capaz de governar aos outros". Traduzindo: para ser 

capaz de governar aos outros é importante, antes, governar a si mesmo. 

Autocontrole, poderia ser definido como governar a si mesmo, de modo que a 

pessoa interrompa o processo de agir na irracionalidade e passe a agir de forma 

consciente. E como governar a si mesmo? Por onde começar?  
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2.1 Pensamentos 

 

 Uma das formas de liderar a si mesmo, é controlar, conscientemente, os seus 

pensamentos. A disciplina, por exemplo, começa pela disciplina dos pensamentos, a 

organização, começa organizando pensamentos, e a liderança, começa liderando e 

conscientizando-se sobre o que pensa. Além disso, os pensamentos funcionam 

como sementes que fazem germinar no inconsciente e manifestar no nível 

consciente.    

 Einstein, que foi um dos maiores gênios do século XX, quando ele morreu, 

uma equipe de cientistas estudou seu cérebro. Nesse estudo, concluíram que sua 

estrutura era igual ao de uma pessoa comum e que, sua genialidade, era oriunda, 

unicamente, pela sua forma de pensar.  

 Eker em seu livro sobre o segredo das mentes milionárias, revela que o 

pensamento correto, faz toda a diferença para a construção do resultado e ilustra 

isso com a fórmula, conforme figura 2, a seguir: pensamento gera sentimento, que 

leva a ação ou falta de ação e isso gera resultado. 

 

 

 

Figura 4: Estrutura do Resultado (Adaptado de Eker, 1997) 
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 Imagine que o "RESULTADO" de alguém é carência financeira. O que 

acontece na vida dessa pessoa? Parece que tudo fica cada vez pior. Alguns até 

dizem: "nossa que coincidência, quanto mais "duro" pior fica". Gente começa a ficar 

doente, carro que quebra, eletrodomésticos estragando, surgem multas inesperadas 

entre outras eventualidades que levam a gastar ainda mais. 

 Contudo, não existe nada de coincidência nisso. O que acontece é que a 

pessoa fica muito focada naquele cenário que está diante de si, com isso fica 

produzindo cada vez mais pensamentos ligados aquela questão, e isso gera mais 

sentimentos e ações inadequados o que reforça e reproduz aquele RESULTADO. 

 O interessante é que a pessoa só consegue ter uma pensamento por vez, 

então quando se perceber tendo pensamentos inadequados e improdutivos, é 

importante mudar a frequência.  

 Analisando, ainda  a figura 3, é possível notar que o resultado é apenas um 

efeito do pensar, sentir e agir. Então qual é a sacada? Foi possível perceber que são 

os pensamentos que dão o impulso inicial para o processo de criação? Mas de onde 

surgem os pensamentos? Por que as pessoas pensam do jeito que pensam?  

 

2.2 Pensamentos, Ações e Intenções e a criação do Campo Eletromagnético 

 

 Os pensamentos são reflexos de toda a programação de experiências e 

vivências do indivíduo. Surgem de forma aleatória e muitas vezes inconscientes. 

Porém, como visto anteriormente, os pensamentos criam a realidade, e como isso 

acontece?  

 As novas descobertas da física revelam que tudo é energia que vibra na 

natureza. Nesses estudos descobriram também o conceito de campo. Por que 

alguém na China, consegue se comunicar instantaneamente com alguém que está 

no Brasil com um celular, sendo que não tem nenhum fio ligando os dois? Como é 

possível mudar o canal da TV com o controle remoto? Como é possível acessar 

comandos no carro, a partir de celulares? Como é possível operacionalizar a 

mecânica do bilhete eletrônico do metrô? Isso foi possível após as descobertas no 

nivel quântico e que exploram esses campos de energia.  

 Porém, quando tenta-se inserir o conceito da mecânica quântica, para a 

realidade humana, surge muita resistência. Ainda falta consciência de que tudo e 

todos estão interconectados em algum nível.  
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 Em seu livro, A Dança do Universo, Gleiser, 1997, fala: "Na física Newtoniana, 

a realidade física pode ser descrita em termos de partículas e forças, mas com 

Faraday e Maxwell, a entidade importante passa a ser o campo." 

 Tudo está dentro de um campo de energia, de onde tudo emerge. Aceitando 

isso ou não, as pessoas estão sujeitas as leis dessa realidade última. Tudo o que 

alguém pensa, sente e faz, cria uma energia equivalente no seu campo energético.  

 Imagine uma pessoa que está no supermercado, e percebe que a moça se 

enganou no troco. Ficou quieto, vibrando por ter, no seu conceito, "levado 

vantagem". Nesse ato, essa pessoa acabou de depositar uma energia densa em sua 

psicosfera, no seu campo, conforme figura 4 a seguir. Essa mesma pessoa, vai para 

uma praça onde tem mais de duas mil pessoas e tem um indivíduo prestes a roubar 

de alguém. De quem ele vai roubar? Da pessoa que ficou com o troco.  

 

 

 

Figura 5: Campo Eletromagnético ou Psicosfera 

 

Existe uma lei, que é conhecida de diversas formas: 

 Lei de ação e Reação; 

 Lei do Carma; 

 Lei de Causa e efeito; 

 Lei da Semeadura e da colheita.  
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 Em suma, todas elas são a mesma coisa, porém ditas de forma diferente. O 

que acontece é que tudo o que pensamos, sentimos e fazemos abre um campo 

correspondente na psicosfera, e isso fica vibrando até que surja uma situação ou 

evento que tem por finalidade anular, ou drenar aquela energia que outrora foi 

depositada.  

 Portanto, conforme o caso anterior "vantagem do troco", não constitui nenhum 

azar ter atraído o trombadinha para lhe furtar algo. Na ocasião desse fato, o 

trombadinha foi apenas um instrumento para contribuir para drenar aquela energia 

densa e assim promover o equilíbrio daquele ser. A pessoa que possui esse nível de 

consciência, não vai ficar com raiva do menino, vai até agradecer pela oportunidade 

de "drenagem". Quando há compreensão dessa mecânica, facilita a mentalidade 

agradecida, e também facilita qualquer processo de perdão, visto que essa 

mecânica mostra que tudo o que acontece de alguma forma foi criado.  

 Alguém que, por ventura, cultive dentro de si sentimento de culpa, também 

acaba gerando energia e esta é depositada em sua psicosfera e fica vibrando, até 

que sintonize com situações e/ou fatos que de alguma forma vão puni-la. E quando 

a aparente punição acontece, anula a energia depositada. Quando ela se 

conscientiza disso e ressignifica o sentimento, tudo muda, pois seu campo de 

atração também muda.  

 A intenção impressa por alguém também tem o poder de criar. Em diversos 

experimentos de laboratório, com o experimento da dupla fenda através do 

fenômeno denominado "efeito retardado", no qual a intenção do pesquisador de 

mudar o resultado, acabava alterando o mesmo sem que fosse alterado a plataforma 

da  estrutura montada. Diante disso, cabe dizer, que se alguém teve a intenção de 

fazer algo a alguém, mesmo que não tenha feito, cria energia compatível na 

psicosfera.  

 Essa drenagem de energia acontece com outros fatos que tenham afinidade. 

Na física considera-se que o impacto de matéria com antimatéria (a energia gerada) 

se anulam. Porém, nessa mecânica, a energia densa outrora criada pode ser limpa 

ou drenada pelo acúmulo de outras energias sutis, energias estas que podem 

expurgar a densidade. Portanto,  caso a pessoa tenha a compreensão disso antes, 

ela não precisa mais passar pela experiência de dor, pois ela pode começar a 

acumular energia sutis, energia de amor, energia de fazer ao próximo o mesmo que 
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gostaria que fizessem consigo, com isso ela vai limpando o seu campo e alcançando 

seu equilíbrio.  

 Mas por que é necessário estabelecer esse equilíbrio? Ninguém é um ser 

individual, materialmente falando, conforme citado anteriormente por Gleiser,1997.  

Até parece que tudo é separado mas, em essência, através de estudos da mecânica 

quântica comprovou-se que todos estão interconectados no seu nível essencial, no 

nível do vácuo quântico, de onde tudo emerge, no nível das infinitas possibilidades.  

 Diante desse conceito de campo, cabe voltar ao fato da importância de ter 

muito claro e definido qual o resultado que se espera e construir mentalmente o 

cenário desejado, pois isso vai fazer com que sua energia seja canalizada da 

maneira correta. E o seu objetivo vibrando no seu campo vai fazer com que a 

pessoa se conecte com tudo o que possa contribuir para sua concretização.  

 

2.3 Começando a mudança 

 

 Quando fala-se de mudança, pode ser entendido, mudanças de 

comportamentos e a conquista de algo novo. Por exemplo: uma pessoa que deseja 

um novo cargo para ganhar mais. Com esse novo rendimento, haverá mudança em 

sua vida, e nesse sentido, a pessoa pode cair na armadilha da zona de segurança, 

ou zona do conforto e começar a se sabotar, pois esse novo pode, 

inconscientemente, representar uma grande ameaça,  

 

2.3.1 Neuroplasticidade autodirigida 

 

 Jeffrey Schwartz, neuropsiquiatra e pesquisador americano descobriu a cura 

para o TOC - transtorno obsessivo compulsivo ao estudar os mecanismos do 

cérebro e o conceito de neuroplasticidade autodirigida. Mas o que é 

neuroplasticidade autodirigida?  

 

A) Neuroplasticidade: O conceito de neuroplasticidade revela que o cérebro 

é plástico, o que equivale dizer que está se moldando o tempo todo. A cada 

novo estímulo, a cada novo contato com informações novas, o cérebro está 

criando novas sinapses.  
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B) Autodirigida: quer dizer escolher a direção, significa que a criação de 

novas sinapses pode se dar conscientemente, sendo direcionada conforme o 

desejo do indivíduo através da escolha dos pensamentos compatíveis com os 

objetivos que se deseja e das visualizações criativas que, na PNL, chama-se 

de "ponte ao futuro" e , algumas linhas da psicologia chamam de "ensaio 

cognitivo" ou "visualização criativa".   

 

 Essa estratégia é muito utilizada por grandes atletas, no qual, 

imaginariamente, são criadas as situações de acordo com seu desejo e quando, de 

fato, estiver diante daquilo, para o cérebro é que como se já tivesse feito pois a 

sinapse daquele aprendizado já foi criado.  

 Com isso, Schwartz sugere que é muito fácil mudar. Se é tão fácil, por que as 

pessoas tem medo da mudança?  

 

2.3.2 Medo da mudança 

  

 Imagine uma parede branca que a pessoa visualiza todos os dias e, de 

repente, aparece uma mancha preta minúscula. A primeira coisa que essa pessoa 

irá perceber é esse algo que está diferente do que ela está acostumada a ver todos 

os dias. Quando alguém coloca o dedo em uma chapa quente. Antes mesmo de o 

dedo queimar a pessoa já tirou o dedo. A mesma coisa acontece quando vê uma 

cobra. Imediatamente, sem nem ao menos a pessoa perceber, ela já está em 

posição de defesa.  Ou imagine alguém submetido a realizar algo que nunca fez na 

vida, as resistências interiores são enormes, por ser algo novo. Aqui encaixa-se o 

que chamam de zona de conforto. A pessoa vai somente até o ponto que lhe é 

conhecido. Fora disso, é realmente ameaçador, mesmo que a situação não 

apresente ameaça alguma.  

 Porque isso acontece?  

 Tem uma parte no nosso cérebro chamado de amígdala , e é responsável 

pelos arquivos emocionais e por padrões, funcionando como um centro identificador 

de perigo, que tem como finalidade a autopreservação e segurança de um indivíduo.   

 Então, conforme o pesquisador Joseph LeDoux (Goleman),  Neurocientista 

quem também estuda o papel chave da amígdala, a informação ou estímulo 

acontece da seguinte forma: 
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 Os sentidos captam os sinais/estímulos 

– Amígdala faz a varredura para identificar se: 

1. É algo que odeia? 

2. É algo ameaçador? 

3. É algo que fere? 

4. Alguma coisa que teme?  

 Após avaliação, se apresentar alguma dessas opções a amígdala joga 

hormônios epinefrina e norepinefrina nos rins preparando o corpo para reagir. (ficar 

paralisado, atacar ou fugir) 

 A figura a seguir, ao estímulo por algo que foi interpretado como uma cobra, 

revela o caminho que o estímulo percorre e o que acontece quando a interpretação 

do fato se enquadra em uma das opções acima:  

 

 

Figura 6: Mecanismo da Amígdala Cerebral (Goleman, 1995) 

 

 Conforme figura anterior, ao receber o estímulo externo, caminho normal da 

informação passaria pelo tálamo, depois para a o córtex visual e por último para a 

amígdala. Nesse caso, a interpretação do estímulo representa ameaça, portanto,  

acontece um atalho neural, no qual, essa mesma informação, não passa pelo córtex 

visual e vai do tálamo direto para a amígdala. Nesse cenário, acontece um evento 
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que se chama "sequestro emocional", e a pessoa age na irracionalidade. Muitos 

casos de assassinatos, por exemplo, acontecem justamente por esse mecanismo, 

no qual o individuo se sente extremamente ameaçado e no momento do ato, está 

totalmente tomado pela irracionalidade. Depois do acontecido é que ele vai pensar 

na "besteira" e nas consequências do ato que cometeu. O risco desse mecanismo, é 

que a interpretação de ameaça, pode ser atribuída até para questões de que fato, 

racionalmente, não apresentaria ameaça alguma. E, essa leitura faz com que a 

pessoa apresente comportamentos totalmente distorcidos da realidade. Exemplo 

disso, uma pessoa, que teve sua experiência de família baseada em brigas de pai e 

mãe e uma verdadeira desarmonia. De repente, na vida adulta ela se casa. 

Dependendo da forma que ela arquivou essa experiência de pai e mãe, na vida ela 

acaba reproduzindo esse padrão também no seu casamento. Seu cônjuge, começa 

a estabelecer um clima de harmonia, fica tudo bem. Não demora muito a pessoa 

encontra qualquer motivo para brigar. Por que isso aconteceu? Por que a harmonia 

parecia ameaçador por estar fora do seu padrão registrado. É possível perceber que 

isso acontece a nível inconsciente, pois racionalmente isso não faz sentido.  

 Na PNL tem um pressuposto que fala dos mapas mentais, que são formados 

pela programação de uma pessoa, e isso faz com que cada um reaja de forma 

diferente, mesmo estando diante do mesmo estímulo.  

 No caso da cobra, ou da chapa quente, até faz sentido que se processe esse 

mecanismo de segurança, contudo, esse tipo de reação acontece a qualquer coisa 

que pareça desconhecido. , como é o caso da pinta preta na parede branca. O que 

há de ameaçador nisso? Esse processo contribui para o medo da mudança.  

  

2.3.3 Como Mudar, Ter Conquistas Diferentes Apesar do Medo da Mudança

  

 Schwartz, com o seu conceito de neuroplasticidade autodirigida mostrou que 

é muito fácil mudar, porém a mudança não acontece pelo medo do novo, ou a zona 

de conforto, sustentado por esse mecanismo de proteção da amígdala.  

 A conquista de algo novo, de um objetivo ou resultado, também passa pelo 

"crivo" da amígdala, visto que traz mudança, e como foi visto antes, isso pode 

representar ameaça por fugir dos padrões.  

 Então, qual foi a descoberta da cura para o TOC, que é um padrão instalado 

na mente da pessoa e que dispara todos esses automatismos, limitando as ações do 
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indivíduo que apresenta esse distúrbio? No TOC o estímulo está percorrendo o 

atalho e para mudar isso, foi simples.  

 Schwartz, descobriu uma forma de "enganar" a amígdala e com isso abrir a 

porta para processar mudanças. Trata-se da mudança de lateralidade. Fazer as 

coisas de forma diferente, andar por ruas que não se tem o hábito de andar, dormir 

no lado diferente na cama, mudar posições de móveis, fazer as coisas com a mão 

esquerda para quem é destro. Por exemplo: começar a escrever com a mão 

esquerda, quem é destro, ou vice-versa. Esse simples ato, faz com que o cérebro 

tenha que mudar e controlar vinte e seis áreas. Diante disso, a amígdala, com sua 

função de padronizar, começa o processo e se ocupa nessa atividade, e nesse 

sentido abre "guarda" para a mudança.  

 Com essa descoberta, simples, porém eficaz Schwartz mostra para a 

humanidade que é possível mudar e alcançar os objetivos desejados.  

 

3. Clareza de Metas, Objetivos e Intenções 

 

 Ter clareza sobre o que deseja é uma característica de pessoas bem 

sucedidas. Simon Sinek, revela isso em seu livro "Comece com Porquê?". As 

personalidades ilustradas, sabiam muito bem o que queriam, e isso acabava as 

transformando em pessoas muito poderosas e influentes, visto que essa clareza 

gera congruência entre ações e pensamentos. Essas pessoas não eram 

influenciadas pelo que os outros queriam, mas sim, pelos seus próprios desejos e 

intentos. Como conseguiram isso? Porque sabiam exatamente o que queriam.   

 Quando se tem clareza sobre o que realmente quer e deseja, fica mais fácil 

para as tomadas de decisões, para filtrar o que é relevante ou não, para estabelecer 

prioridades e inclusive, gerar foco. E isso faz com que toda a potencialidade do 

indivíduo seja ordenada para uma única direção, o seu resultado desejado.  

 Todas as pessoas tem uma potencialidade infinita dentro de si, porém, essa 

potencialidade acaba se dissipando, se perdendo, muitas vezes pela falta de um 

alvo para se concentrar. Como dizem: "dar tiro para todos os lados".  

 Na PNL resultado é um "estado desejado", ou a meta e seu objetivo. Um 

resultado na PNL, é um estado futuro, que pode ser conscientemente elaborado, ou 

apenas consequência de pensamentos e ações aleatórias. Quando consciente e, 

cuidadosamente, escolhido e planejado e que atenda determinadas condições, 
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conforme será exposto a seguir, este se enquadra na categoria de resultados 

alcançáveis.  

 Sugerido por O´Connor, em seu livro Manual da PNL, ele diz para não realizar 

nada enquanto não tiver esclarecido qual o resultado esperado, porque pode-se 

perder muito tempo com isso. E é importante sempre pensar em termos de 

resultados e não em problemas, pois, pensar em problemas coloca a pessoa em um 

estado emocional com poucos recursos. Pensar em problemas somente para extrair 

aprendizados, mas não com a intenção de entendê-lo. Analisando: qual o objetivo de 

entender um problema? Trazer solução. Então por que não ir direto para a clareza 

da solução ou resultado esperado?  

 Para isso existe uma pergunta útil quando estiver diante de um problema: "O 

que quero(queremos) ao invés disso?" ; "O que você quer ao invés disso 

(problema)? ". Essa simples pergunta muda o foco do problema para a solução.  

 Por exemplo: uma pessoa que chega deprimida e revela para seu amigo o 

seu estado. Qual a primeira pergunta que surge? Observe abaixo as duas situações:  

 

i. Situação 1 - (foco no problema):  

a. Por que você está deprimido? (foco no problema).  

b. Para onde vai a atenção da pessoa? Para o problema. Ela já criou ou 

fortaleceu na mente dela, sua imagem estando deprimida.  

ii. Situação 2 - (foco na solução):  

a. Ah é, você está deprimida? Então o que poderia fazer você se sentir 

melhor?  

b. Nesse caso a pessoa, imediatamente, cria na mente dela 

possibilidades ou caminhos para se sentir melhor.  

  

 Nesse sentido , cabe salientar que ganha-se mais velocidade colocando foco 

no futuro para a solução ou o resultado. Ficar preso no problema, equivale a dirigir 

olhando pelo retrovisor, pois este surgiu no passado.  

 Diante disso como criar o futuro desejado? O´Connor revela preciosas dicas 

de como formular e estruturar objetivos, ou cenários desejados, de modo que possa 

aumentar a chance de conquistar o sucesso. O conceito de sucesso, nesse trabalho 

é alcançar o resultado, ou estado desejado.  
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3.1 Formatação de objetivos 

 

 Não basta apenas ter o objetivo claro, é importante que este atenda algumas 

regras: 

 

1. Precisa ser positivo: expressar em termos do que se quer, e não do que não 

quer. Quando expresso em termos do que se quer, aciona-se um 

metaprograma, conceito da PNL, que é a "aproximação". E quando expresso 

em termos do que não quer, aciona-se o "afastamento". Fazendo uma 

analogia com um cabo de guerra. Quando tenta o afastamento, quanta 

energia é despendida para isso? Já aproximação, as duas partes se 

encontram no centro, ou no alvo, com isso menos gasto de energia, e maior a 

chance de sucesso. Exemplos de objetivos negativos e objetivos positivos.  

 

FORMA NEGATIVA FORMA POSITIVA 

Não quero me sentir inútil Quero me sentir útil 

Quero perder peso Quero ficar esbelta 

Não quero vizinhos barulhentos Quero vizinhos silenciosos 

Não quero casa abafada e com mofo Quero uma casa bem arejada e cheirosa. 

 

Quando estiver expressando negativamente, fazer a seguinte pergunta: "O 

que quero, ou queremos ao invés disso?"  

2. Evidência: São os indicadores que favorece na identificação se está no 

caminho certo e se alcançou o objetivo. É como se fosse um marco, uma 

linha de chegada.  

 É importante definir as evidências baseadas no sensorial com 

respostas a: "O que vai ouvir, ver e sentir, quando alcançar o objetivo?” Como 

você vai saber que o que pediu está sendo ou foi atendido? Que evidências 

farão ter certeza disso? Exemplo: a pessoa que quer "ficar esbelta", pode 

saber que está alcançando seu objetivo ao vestir manequim menor do que 

seu número atual.  

 

3. Pontos específicos: Em que contexto quer o que quer? Quando, quanto, 

onde, com quem, quanto tempo? Como se descrevesse a fotografia do 
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momento do alcance do objetivo. A pessoa que deseja ficar esbelta: em 

quanto tempo, qual o peso ideal, quem pode ajuda-la nisso, quanto custa, que 

passos ela precisa percorrer para alcançar seu objetivo.  

 

4. Recursos: Existe uma tendência de se focar nos recursos que não tem. 

Nesse sentido, a pessoa parte com um sentimento de escassez e de 

limitação. Existe um pressuposto da PNL que diz: "Já temos todos os 

recursos que precisamos, ou então, temos recursos para buscar esses 

recursos". No entanto, é importante fazer um inventário de todos os recursos 

que estão a disposição e que poderiam contribuir para o alcance do objetivo, 

como: materiais/objetos, equipamentos, pessoas que podem ser modelo, 

cursos realizados, conhecimentos e habilidades específicos, tempo a 

disposição, dinheiro ou formas de captá-lo, enfim, analisar que já está a 

disposição como recurso. Somente após esse inventário é que se busca o 

que falta.  

 

5. Controle: É importante que o objetivo possa ser iniciado e mantido pela 

pessoa. Os passos a serem percorridos devem estar no controle da mesma. 

Exemplo:  

– OBJETIVO QUE FOGE DO CONTROLE: "Quero ser respeitado"; 

"Quero ganhar na Megasena". Nesses casos a pessoa tem controle 

sobre o resultado esperado?  

– OBJETIVO CONTROLÁVEL: "Quero elevar minha autoconfiança"; 

"Quero aumentar 30% minha renda no próximo ano". Nessa situação a 

pessoa pode iniciar e manter o controle do resultado? 

 

6. Ecologia: Que consequências maiores podem acontecer? Pode ter alguma 

perda para alcançar esse objetivo? Outras pessoas podem ser prejudicadas 

se alcançar esse objetivo? É importante sempre avaliar quais podem ser as 

consequências ou perdas, tais como: 

– Quanto esforço será exigido; 

– Alguém mais poderá ser afetado por isso; 

– Do que será necessário abrir mão; 

– O que está bom na situação atual que seja importante manter; 
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Enfim, é importante avaliar tudo o que pode acontecer, para evitar 

autossabotagem. Por exemplo: A pessoa que quer ficar esbelta o que ela 

pode perder? Perder de comer o que gosta, perder de ir a festas em que 

haverá muita comida, perder de confraternizar com a família em alguns 

momentos. Isso pode fazer com que ela desista do seu plano.  

 

7. Identidade: Este resultado tem alguma ligação com quem a pessoa é? 

Combina com seus valores e crenças? Ou esse resultado está sendo 

buscado apenas para atender a expectativa de outra pessoa que não seja 

você?  

Imagine uma pessoa que tem como valor a saúde, e monta um negócio de 

fast food, alimento totalmente industrializado e prejudicial. Será que essa 

pessoa se sentirá confortável com isso?  

 

8. Motivadores: é importante avaliar o tamanho do objetivo e que seja 

adequado, Muito grande ou muito pequeno pode ser desmotivador. Quais 

serão os ganhos ao alcançar o objetivo? Como seus resultados se encaixam? 

O que está na sua mão para alcançar este objetivo? O que impede de 

alcançá-lo? O que vai ganhar ao alcançar este objetivo. Nesse ponto é 

importante ser bem generoso com a identificação dos ganhos após alcance 

do objetivo, pois isso é atrativo para a mente e pode reforçar ainda mais sua 

motivação para alcançá-lo. 

 

9. Plano de ação: Conforme O´Connor, ação é a operação empreendida 

visando diminuir o gap entre o "estado atual" e o "estado 

desejado/objetivo/meta".  Representa o que fazer a seguir? Qual o próximo 

passo?  Pode-se considerar como a parte que contribui para a manifestação 

do objetivo. Complementando com uma colocação de  Ram Charan, 

importante economista diz: "70% dos planos falham, não é por falta de visão 

ou criatividade, mas pela pobreza na execução". Aqui está a evidência da 

importância da ação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho, revela que tudo começa na mente, que o exterior é somente 

reflexo do interior. A mudança se dá através dos pensamentos, e estes são produtos 

dos seus arquivos e programações internas.  

 Diante do exposto, concluiu-se que todas as pessoas possuem os mesmos 

recursos, a mesma "caixa de ferramenta", e a diferença está na forma com que cada 

um utiliza essas ferramentas. Uma das formas mais eficientes é esclarecer o que 

realmente deseja e construir o resultado mentalmente, como se já fosse real, pois a 

mente não sabe o que é real do que é imaginário, e isso funciona como um GPS, 

que pode contribuir para alcançar o sucesso.  De acordo com a física moderna, tudo 

e todos estão interconectados. Todos são um e um são todos, tudo o que a pessoa 

desejar ela pode ter. Tendo a clareza, ela pensa da maneira correta, e age da 

maneira correta, além de estabelecer conexão com tudo e todos que estejam ligados 

ao seu objetivo.  

 Também, foi possível identificar, que é muito fácil mudar. Qualquer um, no 

final do dia pode ter alterado seu cérebro e construído novas sinapses, e assim, 

processado uma mudança.  Porém existe um mecanismo de defesa no organismo, 

comandado pela amigdala cerebral, que bloqueia algumas possibilidades de 

mudança, mesmo que sejam boas, pois a mudança se configura em algo novo e 

esse novo pode representar ameaça pois é desconhecido. Lógico que esse 

processo é irracional.  

 Contudo, Jeffrey Schwartz, revela através de seus estudos, que existe uma 

forma de driblar o controle da amígdala, através da mudança de lateralidade, ao 

fazer coisas de forma totalmente diferente do habitual, assim  a pessoa acaba 

treinando e passa a se sentir confortável atuando fora de sua zona de conforto, e 

isso favorece a mudança. E sentir-se confortável com a mudança implica no alcance 

de objetivos, pois cada objetivo é uma novidade.   

 Por fim, ao decidir e gerar clareza sobre o que realmente se deseja e criar o 

cenário ou o futuro desejado leva a orientação de pensamentos, sentimentos e 

ações, sendo que esses juntos e direcionados, de forma congruente, geram a 

energia compatível e acionam a mecânica essencial da criação e manifestação, 

apresentada pela nova física, e isso promove o alcance do sucesso e a construção 

futuro da forma que se desejada.  
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