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A INTERFERÊNCIA DAS CRENÇAS LIMITANTES NA VIDA FINANCEIRA  

 Aldo Jose Rigo 
 

 

RESUMO 

 
  O presente trabalho pretende demonstrar que as crenças a repeito do dinheiro é que 
determinam em grande parte os resultados financeiros  das pessoas. Um indivíduo não consegue 
atingir um nível elevado de riqueza se o seu sistema de crenças condena a riqueza. Mesmo que 
possua o desejo de atingir um elevado nível financeiro, o seu inconsciente sempre cuidará para que 
esteja confortável em relação ao que acredita mais profundamente. Para mudar a vida financeira, 
deve-se descobrir e mudar as suas crenças limitantes sobre o dinheiro. A programação 
neurolinguística é apresentada como uma solução para o indivíduo que pretende fazer essa 
mudança. 
 
   
 
 
PALAVRAS CHAVES: Crenças, Vida financeira, Programação neurolinguística. 

 

 

ABSTRACT  

This paper aims to demonstrate that beliefs about money is that largely determine the financial 
results of people. An individual can not achieve a high level of wealth if your belief system condemns 
wealth. Even if you have the desire to achieve a high financial level, your unconscious will always take 
care so that it is comfortable about what believes further. To change the financial life, you must find 
and change your limiting beliefs about money. The neurolinguistic programming is presented as a 
solution to the individual you want to make that change. 

 

KEY WORDS: Beliefs, financial life, neurolinguistic programming. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Percebe-se que a maioria das pessoas busca atingir um nível financeiro 
suficiente para realizar sonhos de consumo e proporcionar segurança e bem estar 
para a família. Pessoas saem pela manhã de casa em busca de seus objetivos 
financeiros e passam grande parte da vida correndo atrás do dinheiro que parece 
fugir delas. Em busca dos bens desejáveis, da segurança e de aproveitar a vida, 
muitas famílias se tornam endividadas. A busca do sonho acaba muitas vezes em 
pesadelo, tornando estas pessoas endividadas, desanimadas e muitas vezes sem 
paz. Quando essa área é afetada, todas as outras também são. A saúde, o 
relacionamento entre o casal e filhos, a fé em Deus e a confiança na sociedade. 

Se aceita que todos são habitantes de um mesmo planeta e herdeiros de um 
mesmo pai que criou todas as coisas, uns homens enriqueceram, outros 
permaneceram na miséria. Diante destas diferenças ficam as perguntas que se 
busca inconscientemente responder. Por que um homem é rico e outro é pobre? 
Algumas pessoas estariam destinadas a riqueza e outras a uma vida de dureza? 
Teria o homem o poder de escolher o seu estado financeiro, tendo uma força interna 
que determina seu resultado financeiro? Ou isso estaria fora de seu alcance e nas 
mãos de uma força externa, do destino, de Deus, do universo ou da sorte? Estaria 
nas crenças de cada indivíduo a resposta que determina os resultados financeiros 
de cada um?   

Desde que a criação do mundo, conhecido através do Livro Sagrado dos 
cristãos, sempre houve a busca pela vida com posses. Desde Adão e Eva habitando 
num paraíso e a promessa de passear por ruas de ouro no céu, até os bilionários de 
hoje criados da noite para o dia em aberturas de capital em bolsa de valores, o 
dinheiro parece um elixir de prazer. Nada parece dar mais segurança e oferecer 
tanto prazer do que aquilo que se classifica como bens materiais. O mundo parece 
um grande supermercado, onde alguns podem encher o carrinho de compras, 
enquanto outros assistem do lado de fora olhando pelas janelas. 

O desejo por conquistar bens de consumo e possuir riquezas ultrapassa a 
fronteira da necessidade. Homens buscam acumular fortunas que seriam 
impossíveis de serem usufruídas mesmo se tivessem várias vidas. 

Em busca do estado financeiro desejado e da ciência que envolve o dinheiro, 
busca-se constantemente encontrar as respostas que envolvem o resultado na vida 
financeira.  Estudiosos como Napoleon Hill que desafiado por Andrew Carnegie, 
passou 20 anos de sua vida pesquisando sobre a filosofia do sucesso. Escreveu o 
livro “Quem Pensa Enriquece” que é o maior best-seller de todos os tempos. T. Harv 
Eker que da pobreza extrema, passou a multimilionário, depois que descobriu o que 
limitava sua riqueza. John Assaraf coautor do livro “O Segredo” que de menino de 
rua se transformou em multimilionário, dono de várias empresas depois de se 
dedicar 25 anos ao estudo da mente, da física quântica e estratégias empresarias. O 
milionário Anthony Robbins que de uma infância muito pobre, descobriu na 
programação neurolinguística a fórmula que o ajudou a atingir um sucesso 
extraordinário, sendo um dos autores motivacionais mais conhecidos do mundo. 
Joseph Murphy um dos escritores mais conhecidos do movimento do Novo 
Pensamento, que dedicou sua vida para ensinar como funciona o poder do 
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subconsciente, ajudando milhares de pessoas por todo o mundo a melhorarem sua 
vida financeira. Roberto T. Kiyosaki demonstrou a diferença de crença de dois pais, 
um rico e outro pobre. E muitos outros que atingiram sucesso espantoso com 
mudança de suas crenças a respeito do dinheiro.  

Este trabalho não tem a intenção de esgotar o assunto sobre crenças, mas de 
abrir uma porta na mente para a esperança de um futuro financeiro melhor, onde o 
resultado financeiro é uma escolha do indivíduo e não mais de um destino pré-
estabelecido. 
 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1. Estado Financeiro 
 
No mundo moderno, encontra-se a disposição das pessoas, toda sorte de 

informação sobre praticamente todas as coisas. A área financeira destaca-se por 
atrair grande interesse. As informações disponíveis são abundantes em educação 
financeira, teorias da prosperidade e programação mental para o sucesso financeiro.  

A importância do estado financeiro reflete a educação financeira, os hábitos 
de consumo, a influência exercida pelo meio em que se vive e o que o individuo 
acredita que pode fazer, ser e ter. 

EKER (2005) escreve em seu livro “A Mente Milionária” que a maioria das 
pessoas não atingem o seu pleno potencial, muitos jamais serão financeiramente 
livres como gostariam e nunca se considerarão de fato felizes. Conforme o autor, o 
motivo seria simples, é que a maioria das pessoas age de forma inconsciente, 
pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem 
estritamente no mundo visível, acreditam somente no que seus olhos podem ver. 

 Segundo CERBASI (2004), grande parte dos problemas relacionados entre 
marido e mulher começa no dinheiro – no excesso ou na falte dele. Quando a renda 
do casal não dá conta dos gastos do mês, o dia-a-dia tende a uma desagradável e 
monótona rotina impedindo qualquer proposta mais romântica que envolva gastos. 
As dificuldades decorrentes dessa escassez geram conflitos entre os conjugues, 
filhos, governo e sociedade. A culpa sempre parece ser do outro. 

KIYOSAKI (1997) alerta que a escola não prepara as pessoas para lidar com 
dinheiro.  A educação financeira é desconhecida até mesmo por professores. O 
autor descreve uma metáfora que chama de “corrida dos ratos” para ilustrar a vida 
financeira da maioria das pessoas que não conseguem atingir o estado financeiro 
desejado: 

“Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, 
você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola. 
Os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira notas boas ou altas e 
consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma pós-
graduação e então faz exatamente o que estava determinado; procura um 
emprego ou segue a carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, 
quem sabe de médico ou advogado, ou entra para as forças armadas ou 
para o serviço público. Geralmente, o filho começa a ganhar dinheiro, chega 
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um monte de cartões de crédito e começam as compras, se é que já não 
tinham começado. 
Com dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares aonde vão os 
jovens, conhece alguém, namora e às vezes casa. A vida então é 
maravilhosa porque atualmente o marido e a mulher trabalham. Dois 
salários são uma benção. Eles se sentem bem sucedidos, seu futuro 
brilhante, eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar 
férias e ter filhos. O desejo se concretiza. A necessidade de dinheiro é 
imensa. O feliz casal concluiu que suas carreiras são da maior importância e 
começa a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. 
A renda aumenta, vem outro filho e a necessidade de uma casa maior. Eles 
trabalham mais arduamente, tornando-se funcionários melhores. Voltam a 
estudar para obter especialização e ganhar mais dinheiro. Talvez arrumem 
mais um emprego. Suas rendas crescem, mas a alíquota do IR, o imposto 
da casa maior, a contribuição para a seguridade social e outros impostos 
também crescem. Eles olham para aquele contracheque alto e se 
perguntam para onde todo aquele dinheiro vai. Aplicam em alguns fundos e 
pagam contas do supermercado e cartão de credito. As crianças já têm 
cinco ou seis anos e é necessário poupar não só para os aumentos das 
mensalidades escolares, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido 
há 35 anos, estará agora preso na armadilha da corrida dos ratos pelo resto 
de seus dias”. (KIYOSAKI, ROBERT e LECHTER, SHARON 1997 p.14) 

 

 LINDSTROM (2008) comenta sobre o poder de influência dos neurônios 
espelhos. Segundo o autor, os neurônios espelhos também são o motivo pelo qual 
muitas vezes imitamos involuntariamente o comportamento de outras pessoas.  
 Os hábitos financeiros influenciados pelos neurônios espelhos que deseja 
fazer e consumir o que os outros fazem e consomem. Nota-se que aqueles que 
conseguem dominar seus sentimentos em relação ao consumo, conseguem ter 
ações financeiras onde a razão está na frente da emoção. 

Parafraseando Mary Buffett e David Clarck ao referir a Warren Buffett, um dos 
homens mais ricos da atualidade, “Ele continuava a dirigir um velho fusca muito 
tempo depois de se tornar um milionário”. (O TAO de Warren Buffett, 2007, p.12). 

Segundo LINDSTROM, as lógicas por trás das escolhas estão às associações 
de toda a vida – algumas positivas, outras negativas, das quais não se tinha 
percepção consciente. Porque ao tomar a decisão a respeito de uma compra, o 
cérebro evoca e rastreia uma quantidade incrível de lembranças, fatos e emoções; e 
as compacta em uma reação rápida – uma espécie de atalho que permite viajar de A 
à Z em alguns segundos e determina o que se  coloca dentro do carrinho de 
compras (LINDSTROM, 2009). 

KAHNEMAN (2011) demonstra através de pesquisas que as pessoas com 
frequência adotam metas de curto prazo, que se esforçam por atingir, mas não 
necessariamente por superar. É provável que reduzam seus esforços após terem 
atingido uma meta imediata, com resultados que às vezes violam a lógica 
econômica. Os taxistas de Nova York, por exemplo, podem fixar um rendimento 
como objetivo para o mês ou para o ano, mas a meta que controla seu esforço é 
tipicamente uma meta diária de ganhos. Claro que a meta diária é muito mais fácil 
de atingir (e superar) em uns dias do que em outros. 
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2. Crenças 
  
DILTS (1993) escreve sobre crenças sendo uma das estruturas mais 

importantes do comportamento. Quando realmente acredita-se em algo diz o autor, 
os comportamentos seguem de maneira congruente com essa crença.   

 
“As crenças não se baseiam necessariamente numa estrutura lógica de 
ideias, ao contrario, todos sabemos quão pouco elas reagem à lógica. Não 
se pode esperar que elas coincidam com a realidade. Como não sabemos 
na verdade o que é real, temos de formar uma crença – uma questão de fé, 
completa o escritor”. (Dilts, Robert, 1993, p.27) 

 
MURPHY (1966) já trazia o conceito de que seria a crença do homem que faz 

a diferença entre riqueza e pobreza, entre sucesso e fracasso e entre saúde e 
doença. Segundo o escritor, há uma lei cósmica que diz que pensamentos de certo 
tipo sempre produzem efeitos do mesmo tipo; assim sendo, todo homem que 
ousadamente reivindicar as riquezas de Deus, as obterá. Completa o autor dizendo 
que todas as riquezas pertencem à mente. É a sua atitude mental que determina a 
riqueza ou a pobreza. Pensar em riqueza atrai riqueza; pensar em pobreza atrairá 
pobreza. 

ROBBINS (2012) chamou as crenças de sistemas de convicções. Segundo 
ele, as convicções não se limitam ao impacto sobre as emoções ou ações. Podem 
literalmente mudar o corpo em questão de momentos. Segundo Robbins, as 
convicções podem até mesmo prevalecer sobre ao impacto de drogas no corpo. 
Embora a maioria das pessoas acredite que as drogas curam, estudos na nova 
ciência e psiconeuroimunologia (O relacionamento entre mente-corpo) começam a 
confirmar o que muitos já suspeitavam há séculos: nossas convicções sobre a 
doença e seu tratamento desempenharam um papel tão significativo, talvez ainda 
maior, que o próprio tratamento. As convicções têm o poder de criar e o poder de 
destruir. À medida que se acredita em alguma coisa, o cérebro opera no piloto 
automático, filtrando qualquer dado externo do ambiente e procurando por 
referências para confirmar a convicção, completa Robbins. 

Para O´CONNOR (2014), crenças são as regras pelas quais se vive. São os 
melhores palpites frente à realidade e formam o modelo mental – os princípios  pelos 
quais o mundo parece funcionar, com base em experiência. Crenças não são fatos, 
embora muitas vezes as confundamos com fatos. Têm-se crenças sobre outras 
pessoas, sobre si mesmo e sobre os relacionamentos. Sobre que é possível e sobre 
aquilo que se é capaz ou não de fazer.  

 
2.1 Crenças limitantes 
 
Para HILL (2013), uma das principais fraquezas da humanidade é a usual 

identificação com a palavra “impossível”. Conhecem-se todas as regras que não dão 
certo. Conhecem-se todas as coisas que não poder ser feitas. Não bastasse a 
tendência à fraqueza do sistema de crenças da maioria, os hábitos financeiros que 
reflete o consumo irresponsável e inconsciente. 

HILL (2013) esclarece o que se acredita ser negativo, supera o que se acha 
que pode ser positivo. O negativo supera o positivo de muitas formas e a aversão à 
perda é uma das inúmeras manifestações de uma ampla dominância da 
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negatividade. Outros estudiosos, em um artigo acadêmico intitulado “Bad Is Stronger 
Than Good” (O mal é mais forte do que o bem), resumiram a evidência tal como 
segue: “Emoções ruins, pais ruins e feedback ruim exercem mais impacto que os 
bons e informação ruim é processada de forma mais completa do que boa. A maior  
motivação esta em evitar autodefinições ruins do que a ir atrás de boas. Impressões 
ruins e estereótipos ruins formam-se rapidamente e são mais resistentes à 
desconfirmação do que os bons. 

 
3. As crenças determinam o estado financeiro 

 
Observa-se que algumas crenças limitantes sobre dinheiro são bem 

populares e vem se perpetuando através dos anos. Muitas destas crenças são 
passadas de geração em geração pelos pais, professores, religiosos, mídia e 
pessoas da sociedade. Crenças que trabalham na mente das pessoas para fazê-las 
se afastar do dinheiro inconscientemente. Dentre muitas ferramentas da PNL, o 
Metamodelo é muito apropriado para reconectar às distorções, deleções e 
generalizações à experiência a que as gerou.  

 
“O metamodelo é um conjunto de padrões de linguagem e perguntas que 
reconectam as deleções, distorções e generalizações à experiência que as 
gerou. As perguntas do metamodelo faz a “engenharia inversa” da 
linguagem, trabalhando a estrutura superficial para obter insights sobre a 
estrutura profunda por trás dela”. (O´CONNOR, JOSEPH, 2014, p.163) 

 
 

Ilustra-se o presente trabalho com alguns exemplos dessas crendices 
populares que afetam o resultado financeiro sem a sociedade perceber. 
   

1. Felicidade de pobre dura pouco;  

2. Dinheiro na mão é vendaval; 

3. Dinheiro é a raiz de todo o mal; 

4. É melhor ser pobre do que doente; 

5. Para eu ser rico, só se eu ganhar na loteria; 

6. Meu pai sempre foi pobre, não sou melhor que ele; 

7. Sou pobre, mas sou honesto; 

8. Não posso agradar dois senhores, a Deus e ao dinheiro; 

9. Ascensão profissional é para quem tem mais QI, “quem indica”; 

10. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico 

entrar no céu. 

 

Buscando o verdadeiro significado das distorções, generalizações e deleções 

das crendices, pode-se usar uma delas como experimento, buscando sua origem e 

descobrir a distorção.  A crença religiosa de que “É mais fácil um camelo passar pelo 

buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu”.  

Desconhecendo o verdadeiro significado da palavra “buraco de uma agulha” 

muitos formaram uma crença da imagem de um camelo tentando passar pelo buraco 

de uma agulha de costura. A palavra buraco de uma agulha, para muitos estudiosos 
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significa uma porta estreita das antigas cidades como Jerusalém onde os camelos 

passavam com muita dificuldade para entrar pelos muros da cidade. Enquanto 

muitos religiosos insistem na teoria de que é impossível um rico entrar no céu como 

é para um camelo passar pelo buraco de uma agulha de costura. Aos que se 

agarram na crença de um Deus rico dono da prata e do ouro não lhes falta exemplos 

bíblicos para suas teorias, desde o paraíso do início da criação, passando pelo 

palácio do rei Salomão, o homem mais rico da terra até o próprio Deus, 

demonstrando que as ruas do céu são pavimentadas de ouro, mas um rico segundo 

eles não poderia entrar no céu. 

 
“E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que 

Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos 

de prata e vasos de ouro, e roupas, e armaduras, e especiarias, cavalos e 

mulas; isso faziam de ano em ano.Também ajuntou Salomão carros e 

cavaleiros, de sorte que tinha mil e quatrocentos carros e doze mil 

cavaleiros; e os levou às cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. 

E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras; e cedros em 

abundância como sicômoros que estão nas planícies. E traziam do Egito, 

para Salomão, cavalos e fio de linho; e os mercadores do rei recebiam o fio 

de linho, por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 

seiscentos ciclos de prata, e um cavalo por cento e cinquenta; e assim, por 

meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da 

Síria”. (SAGRADA BÍBLIA, 1992, p.484). 

           Figura 1 – imagens apontadas como fundo de agulha 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_e_o_jovem_rico 
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GRINBERG (2013) escreve que alcançar o sucesso profissional e financeiro é 
algo maravilhoso e deve ser celebrado. No entanto, muitas pessoas, principalmente 
no Brasil, inconscientemente se autossabotam por sentir “culpa” do próprio sucesso. 

Para MURPHY (1966), não há qualquer virtude na pobreza. Conforme o autor 
escreve, as frutas que caem ao solo e apodrecem nos trópicos, anualmente, dariam 
para alimentar o mundo todo. A natureza é exuberante, extravagante e dadivosa. As 
deficiências e necessidades do homem decorrem do uso indiscriminado e da forma 
abusiva com que ele trata a fartura de recursos.  

O´CONNOR (2014), Manual de Programação Neurolinguística, algumas 
crenças e alguns valores permanecem inconscientes, mas guiam a vida sem que se 
perceba o qual poderosos são. Segundo ele as crenças agem como profecias auto 
realizáveis. Agem como permissão ou como empecilho para aquilo que podemos 
fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que aja de forma 
desagradável em relação a outros e assim confirme sua crença, mesmo que não 
queira que seja verdade. Se você acredita que é simpático, então abordará as 
pessoas de forma mais aberta e elas terão mais probabilidade de confirmar sua 
crença. 

KAHNEMANN (2011) acredita-se que saber o que se passa na mente, o que 
muitas vezes consiste em um pensamento consciente levando ordenadamente a 
outro. Mas esse não é o único modo como a mente funciona, nem tampouco é de 
fato o modo típico. A maioria das impressões e pensamentos surge em sua 
experiência consciente sem que se saiba como foram parar lá. Não se consegue 
investigar passo a passo como chegou à crença de que há uma luminária na mesa, 
ou como se detectou um tom de irritação na voz de outra pessoa ao telefone, ou 
como evitar-se uma ameaça na pista diante do carro antes de perceber 
conscientemente a existência. O trabalho mental que gera impressões, intuições e 
diversas decisões ocorrem silenciosamente na cabeça. 

EKER (2006) relata que ao analisando suas próprias crenças, observou que, 
apesar de dizer que queria ficar rico, ele tinha certas inquietações enraizadas a 
respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar, ou pior, ter 
sucesso e acabar perdendo tudo. 

KANAMAN (2011) destaca as maravilhas do Priming, que segundo a ciência, 
há uma associação de ideias quando se fala ou ouve-se uma palavra. Na década de 
1980, os psicólogos descobriram que a exposição a uma palavra causa mudanças 
imediatas e mensuráveis na facilidade que muitas palavras relacionadas podem ser 
evocadas. Ao escutar-se uma palavra COMER, fica-se temporariamente mais 
propenso a completar o fragmento de palavras SOPA, em vez de SABÃO. O 
contrário aconteceria se tivesse acabado de ver a palavra LAVAR. Chama-se isso de 
efeito priming (priming effect) e dizer que a ideia de COMER evoca a ideia de SOPA, 
e que a de LAVAR evoca a de SABÃO. É claro que uma palavra evoca muitas outras 
palavras associadas comida, incluindo garfo, faca, gordo, dieta, biscoito. As ações e 
emoções podem ser primadas por eventos dos quais nem sequer tem consciência.  
Nahneman cita o psicólogo John Bargh que fez um experimento que comprova isso, 
alunos de 18 a 22 anos foram testados com frases que continham palavras 
associadas a pessoas idosas. Depois de montarem as frases foram direcionados 
para outra sala para outro experimento. Esta curta caminhada era o objetivo do 
experimento. Os jovens que montaram frases contendo as palavras associadas a 
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pessoas idosas, percorreram o trajeto de modo significativamente mais lento do que 
os outros jovens que montaram frases sem essas palavras associadas. 

A conexão ideomotora também funciona ao contrário, andar devagar faz os 
jovens reconhecerem muito mais rápido palavras relacionadas a velhice, como 
esquecido, solitário. O efeito de priming recíprocos, tende a reproduzir uma reação 
coerente: se você fosse estimulado a apenas pensar na velhice, tenderia a agir 
como velho e agir como velho reforçaria o pensamento de velhice.  

Pessoas estimuladas pela palavra dinheiro tornaram-se mais independentes 
do que seriam sem o gatilho associativo – a Psicóloga Kathleen Vohs que conduziu 
a experiência com as palavras associadas a dinheiro, suas descobertas sugerem 
que viver em uma cultura que nos cerca com lembretes de dinheiro pode moldar o 
comportamento e as atitudes das quais não se tem consciência. 

O sistema 1 (subconsciente) fornece as impressões que muitas vezes se 
transformam em suas crenças e é a fonte dos impulsos que muitas vezes se tornam 
escolhas e ações 
 Considerando-se as palavras que se ouve desde a infância, pode-se perceber 
um padrão dos pais, professores, religiosos e das pessoas que convivem durante a 
vida. Seguindo o raciocínio de Kahnemn, se ouvíssemos palavras negativas, de falta 
e escassez, estaria o individuo recebendo estímulos e agindo segundo essas 
palavras e formando crenças. O resultado das ações reforçariam as crenças 
limitantes dobre dinheiro. 

EKER (2005) descreve as crenças de uma forma para possuir uma mente 
milionária. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o 
invisível que produz o visível. Isso quer dizer que para mudar os frutos, primeiro tem 
que trocar as raízes - quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar 
o que está invisível. O problema de escassez não pode ser corrigido no mundo 
físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. 
Dinheiro é resultado, riqueza é resultado. Quaisquer que sejam os resultados – 
abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos – sempre o que está 
no mundo exterior é apenas reflexo do seu mundo interior, completa o autor. 

LIPTON (2005) escreveu que crença de que os habitantes da terra seriam 
meras e frágeis máquinas controladas por genes está sendo gradualmente 
substituída pela consciência de que seriam os próprios geradores e administradores 
da vida e do mundo que nos cerca. Muitas crenças que impulsionam e controlam a 
vida não são reais e sim conceitos limitadores, que passa a querer modificá-los. Ao 
fazer isso, reassumir-se-á o controle da vida. 

LIPTON (2005) também fala sobre os pensamentos positivos, que segundo 
ele, têm um efeito profundo sobre o comportamento e sobre os genes, mas somente 
se estiverem em harmonia com a programação subconsciente e o mesmo vale para 
os pensamentos negativos. Quando se entende como as crenças positivas e 
negativas controlam a vida, podem-se modificar esses padrões e passar a ter mais 
saúde e felicidade. O autor cita o exemplo de HENRY FORD que estava certo a 
respeito da eficácia da linha de produção como também sobre o poder da mente 
quando disse: "Não importa se acredita ou não que pode fazer algo sempre se está 
certo". Pense no ato do cientista que tomou um copo cheio de água com bactérias 
que a medicina afirmava causar cólera e nas pessoas que caminham sobre carvão 
em brasa sem se queimar. Se por um instante sequer elas vacilassem, sofreriam 
sérias queimaduras. As crenças agem como filtros de uma câmera. E a biologia se 
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adapta a elas. Quando reconhece o poder das crenças descobre-se a chave da 
liberdade. 

 
4. Níveis neurológicos 

 
Os níveis neurológicos demonstram como está organizada nossa identidade. 
Demonstrada como uma árvore divide as partes subjetivas do homem. Cada nível 
pode interferir em outro como um subsistema dentro de um sistema maior. Dentro 
deste sistema temos o sistema de crenças o qual responde a pergunta “por que?”. 
Em se tratando da área financeira, busca-se responder, por que um indivíduo é mais 
propenso a ter uma vida financeira equilibrada e outro uma vida financeira 
desequilibrada? A resposta está no nível neurológico das crenças que pode estar 
sendo influenciada e influenciando nos outros níveis. 

Sendo expostas desde a infância, as declarações enfraquecedoras sobre 
dinheiro no nível de crença, o individuo vai desenvolver crenças limitantes que 
também vai repassar para o circulo de pessoas em que vive e para a família criando 
um circulo vicioso na família e na sociedade em que vive. 

O desalinhamento dos níveis neurológicos se observa ao ver pais, mestres, 
religiosos e autoridades desconhecendo esses níveis, direcionam sua comunicação 
para níveis errados, causando sérios problemas. Um exemplo é um pai chamando o 
filho de incompetente, que não pode ter algo, que não é merecedor. Atingindo o 
nível de capacidade, crença e identidade. 

A experiência poderia ser diferente se o conhecimento dos níveis 
neurológicos chegasse a eles. Uma frase pode ser dita como não é possível neste 
instante, mas que pode ser outro dia, em outro lugar, em outra situação. Que se não 
conseguiu fazer algo, não é porque seria incompetente, mas que poderia mudar seu 
comportamento para atingir na próxima vez. Ao invés de criar uma identidade de não 
merecedor da riqueza, poderia trazer para níveis neurológicos mais baixos, como 
você merece, mas tem que mudar de lugar ou de comportamento. 

As palavras negativas não deveriam passar do ambiente e do 
comportamento, mas geralmente em um conflito ou uma repreensão ou até uma 
orientação passa-se muitas vezes para níveis de capacidade, crenças, identidade, 
chegando ao nível espiritual. 

Segundo EKER (2005) o ser humano desde a infância carrega uma 
programação como uma pasta de arquivos cheia de significados inventados, 
histórias, dramas, desastres, exemplos e experiências.  

 
“O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que, 
não havendo ninguém por perto para nos castigar quando cometemos um 
erro ou quando simplesmente não somos perfeitos, nós punimos a nós 
mesmos sem perceber. Na nossa infância esse castigo talvez tenha vindo da 
clássica maneira “você se comportou mal, por isso não vai ganhar chocolate”. 
Hoje, porém poderia assumir a forma “você se comportou AL, por isso não vai 
ganhar dinheiro”. Isso explica por que algumas pessoas limitam os seus 
rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso de modo subconsciente”. 
EKER (2005, p. 108) 

Como uma árvore, o ser humano pode crescer com uma identidade 
vencedora, atingir os mais altos níveis de sucesso e conquistar o que deseja na vida 
material. Para isso o estímulo deve vir desde a infância em todos os níveis 
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neurológicos. Quanto mais reforçados os níveis, mais altos e maiores serão as 
chances de sucesso. 

Fonte: 
http://pnlbiblica.blogspot.com.br/2011/08/024-niveis-neurologicos.html 

 
5. Mudança de crenças 

 
Estando estabelecida uma crença limitante que causa impacto negativo sobre a 

vida financeira, resta-se a mudança para uma crença fortalecedora que impactar 
positivamente sobre as finanças. 

Para mudança de crenças, primeiro tem-se que descobrir quais são elas. Uma 
boa forma é listar as experiências vividas, as palavras e padrões de pensamentos 
que guiam a sua vida financeira. 

Seguindo-se a orientação de Xavier (2011) deve-se fazer um inventário da vida 
financeira, um resumo de todas as histórias, realizações, planos, fracassos, vitórias, 
ilusões, sonhos, fatos, pessoas importantes.  Identificando convicções que elas 
imprimiram em sua mente, ou seja, no seu sistema de crenças. 

Tendo ciência do que esta afetando negativamente a vida financeira, pode-se 
então aplicar a intervenção de PNL. 
  

5.1  Intervenção de PNL para mudança de crenças 
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Encontra-se na PNL uma série de ferramentas cognitivas para mudança de 
crenças limitadoras.   
  De acordo com O´CONNOR (2014), as crenças limitadoras podem ser 
tratadas utilizando do processo PCM e Afirmações. 
 

5.1.1 Processo PCM – Possibilidade, capacidade e merecimento 
  

 Declaração de que é possível alcançar o resultado desejado; 

 Afirmar-se capaz de alcançar o resultado desejado; 

 Sentir-se merecedor de alcançar o objetivo desejado. 
 

“Depois de ter trabalhado em suas metas com condições bem formuladas, 
submeta-as ás perguntas PCM. Para cada meta diga: “essa meta é 
possível”, “tenho capacidade de alcançar essa meta”, “eu mereço alcançar 
essa meta”. O´CONNOR (2014, p.23) 

Segundo o autor, devem-se buscar sensações de desconforto, para identificar 
possíveis obstáculos para a mudança de crença: 

 
a. Existem obstáculos que são verdadeiros e tornam a meta impossível de se 

realizar, deve-se abandonar essas. Um exemplo é a meta de ir morar em 
Júpiter, que é impossível por enquanto. 

b. Outros são obstáculos verdadeiros, mas que com esforço pode-se superá-los. 
Cabe ao individuo decidir pela continuidade da meta ou abandono se não 
quiser ter o trabalho de superar. 

c. São crenças sobre o individuo e os outros. Não são reais o obstáculo está 
somente na cabeça e pode-se superar. 
 

Essa abordagem torna o indivíduo responsável pelo resultado. “A decisão esta 
nas mãos dele”, completa o autor. 
 

5.1.2 Afirmações 
  Seguindo-se a orientação conforme O´CONNOR (2014), a afirmação é uma 
declaração forte de seu resultado desejado que suponha ser este possível, mantém 
a mente focada. 
 Afirmações são como declarações de crenças – podem ser poderosas, mas 
precisam ser cuidadosamente fraseadas. Quando você fizer afirmações sobre auto 
desenvolvimento, faça frases como se estivesse ocorrendo agora, por exemplo, se 
seu resultado for se tornar uma pessoa menos estressada, uma afirmação 
apropriada poderia ser: “Estou me tornando mais e mais calma. Estou me sentindo 
cada vez melhor quanto a mim mesmo”. 
 

Escrever os resultados, escrever as afirmações, isso os manterá na mente e o 
indivíduo começará a ver oportunidades que de outra forma jamais veria. 
 

5.1.3 EFT – técnica de liberação emocional 
 

Técnica descrita por BOYLE (2011) em seu livro “Siga Sua Paixão, Concentre 
o Seu Poder”, o EFT (Emotional Freedom Techniques) é uma técnica muito eficiente 



13 

 

 
 

para liberação de crenças limitantes mais enraizadas, que trazem uma carga 
emocional em sua formação. 
 

A técnica consiste em tocar pontos da acupuntura, enquanto faz afirmações. 
 
Sequência do procedimento básico: 
 
Passo 1 – escolha um sentimento, uma crença ou uma dor para ser o alvo do 
exercício; 
 
Passo 2 – defina qual é a intensidade do problema em uma escala de 0 a 10 pontos; 
 
Passo 3 – enquanto toca o ponto do karate conforme a figura abaixo repita por três 
vezes a declaração de ligação: “Mesmo que eu tenha esse problema (falar o 
problema, a crença), eu me amo e me aceito profunda de completamente”. 
 
Passo 4 - toque os pontos da acupuntura conforme o desenho, deixando de fora o 
ponto do karate enquanto repete por três vezes a frase negativa que lembra o 
problema ou crença: Exemplo: “Eu tenho medo de ter dinheiro e ser condenado”, “eu 
tenho medo de ganhar dinheiro”, “eu tenho medo de lidar com dinheiro”. 
 
Passo 5: sequência positiva. Toque os pontos de acupuntura pulando o ponto do 
karate declarando a frase positiva por três vezes. Exemplo: “sou grato por saber que 
o dinheiro me proporciona segurança”, “me sinto feliz por saber lidar com o dinheiro”, 
“sei que o dinheiro traz felicidade e salvação”. 
 
Passo 6: faça novamente a medição de 0 a 10 para ver se o problema ou crença 
diminuiu de patamar. 
 

 
Fonte: http://www.otimomesmo.com.br/eft-tecnica-de-libertacao-emocional/ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho, não encerra o assunto mais abre uma porta para o 
conhecimento a respeito das forças que agem na vida financeira de cada individuo. 
A PNL as revela e oferece mudança. As intervenções citadas são apenas exemplos 
de recursos que a PNL oferece no campo de mudança de crenças para um melhor 
resultado financeiro. 

Os autores citados nesse trabalho deixaram suas contribuições e exemplo de 
prosperidade para o mundo das finanças pessoais. Convencidos que são as crenças 
que determinam o resultado financeiro, eles testaram em suas próprias vidas o que 
escreveram. O resultado de cada um foi conforme suas novas crenças. Todos eles 
gozam de invejável situação financeira. 

As cercas invisíveis que limitam o homem podem ser ultrapassadas, mudando 
as crenças. Habitantes de um mesmo planeta, todos tem direito sobre as riquezas, 
mas esse direito só pode ser exercido na mente. 

Os limites criados desde a infância por convicções que passam de pessoas 
para pessoas não foram opções escolhidas, foram impostas a uma mente ainda não 
preparada. Preparando-se a mente, pode-se finalmente escolher no que se quer 
acreditar.  
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