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Resumo: 

 A cultura, o tipo de educação, a convivência familiar, as experiências pessoais, memória celular ou 
fatores genéticos e muitos outros aspectos formam o conjunto de nossas referências onde se formam 
convicções, que balizam os pensamentos, que trazem emoções que impulsionam para a ação ou 
reação, onde são feitas as escolhas, às vezes de forma consciente, mas muitas vezes de forma 
inconsciente, o fato é que, de alguma forma, muitos destes fatores, sejam bons ou ruins, positivos ou 
negativos, levam a tomada de decisões muitas vezes não favoráveis ao crescimento pessoal. 
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Abstract: 

 

The culture, the type of education, family life, personal experiences, genetics or cellular memory and 
many other aspects form the set of references where our beliefs are formed, guiding the thoughts that 
bring emotions that drive for action or reaction, where the choices are made, sometimes consciously, 
but often unconsciously, the fact is that, somehow, many of these factors, whether good or bad, 
positive or negative, leading to decision making often not conducive to personal growth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos são os estudos relacionados ao comportamento humano. A 

cultura, o tipo de educação, a convivência familiar, as experiências pessoais, 

memória celular ou fatores genéticos e muitos outros aspectos formam o conjunto de 

referências onde se formam as convicções, que balizam os pensamentos dos 

indivíduos, e que trazem emoções que impulsionam para a ação ou reação, onde 

são feitas as escolhas, às vezes de forma consciente, mas muitas vezes de forma 

inconsciente, o fato é que, de alguma forma, muitos destes fatores, sejam bons ou 

ruins, positivos ou negativos, podem levar à tomada de decisões muitas vezes não 

favoráveis ao crescimento pessoal. 

Estes fatores podem ser considerados crenças, aquilo que se acredita 

ser verdade e que faz com sejam feitas escolhas, que conduzem os 

comportamentos e, que, nem sempre são reais. São frutos do conjunto de todas as 

experiências de vida a partir da concepção e, em algumas linhas de pensamento 

filosófico e religioso, do acúmulo de todas as vidas. 

Segundo BRUCE LIPTON (2007, p.150) “as crenças controlam o 

comportamento, a atividade genética e consequentemente o desenvolvimento de 

nossa vida”. Tornando cada um responsável por aquilo que acontece em sua vida, 

através das escolhas baseadas em crenças, aquilo que acreditam. 

A abordagem deste artigo é em relação às crenças individuais, aquelas 

relacionadas às experiências pessoais que levam as pessoas a fazerem as escolhas 

que fazem, as opções em suas vidas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A evolução presenteou cada pessoa com a habilidade de absorver um 

número inimaginável de comportamentos e crenças em um sistema de memória. As 

crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo, 

fornecida por seus pais, diretamente em seu sistema de memória subconsciente. 

Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças deles e uma 
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vez que passam a fazer parte de suas experiências e referências, controlam sua 

biologia para o resto da vida... A menos que sejam feitas ressignificações e 

reprogramações.  

 As crenças podem ser desenvolvidas por acontecimentos que causam um 

impacto emocional profundo ou que se repetem em vários momentos. Estudos 

mostram que as crianças, acordadas ou dormindo, estão constantemente 

sintonizadas com as ações, os pensamentos e os sentimentos da mãe. Desde o 

instante da concepção, a experiência no útero molda o cérebro, estabelece o tipo de 

personalidade, temperamento e capacidade de pensar do indivíduo (VERNY, 1981). 

Pais que repetem constantemente que seu filho, que está na primeira fase 

de seu desenvolvimento, que ele é um idiota, ou não faz nada direito, ou qualquer 

expressão negativa, não tem ideia de que estas afirmações ficarão armazenadas no 

subconsciente de seus filhos como uma verdade a respeito do que eles são e, como 

nesta fase a criança ainda não se desenvolveu o suficiente para filtrar ou identificar 

estas informações, que foram ditas num momento de raiva, elas acreditarão que é 

isto que elas são e levarão esta crença consigo ao longo de suas vidas. 

Os comportamentos e crenças que são aprendidos dos pais, dos colegas 

ou dos professores podem não ser os mesmos que são imaginados para a vida atual 

usando a mente consciente. Os maiores obstáculos para alcançar o sucesso a que 

se almeja são as limitações programadas no subconsciente, que além de determinar 

o comportamento influenciam na saúde, pois a mente tem um papel importantíssimo 

no controle do sistema biológico que mantém os seres humanos vivos. 

A mente subconsciente é carregada de programas e comportamentos prontos 

que são acionados todas as vezes que são deparados com situações semelhantes 

as que aconteceram quando o registro foi armazenado. 

Esta habilidade demonstra que é provável que haja uma adaptação 

neurológica importante para facilitar este intenso processo de enculturamento.  

Acreditar ou não acreditar provem de pensamentos que se tem a respeito de 

si mesmo e o que se pensa ou acredita no que as pessoas pensam sobre os outros. 

Porque o ser humano pensa o que pensa? 

Provavelmente é coletado durante a infância, quando as mães ou as pessoas 

responsáveis pelo cuidado de crianças, repetidamente afirmam alguma coisa a 

respeito de seus filhos. 
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As descobertas reveladas por estudos e textos de especialistas durante as 

últimas décadas estabelece, sem a menor sombra de dúvida, que os pais 

exercem grande influência sobre as características físicas e mentais de 

seus filhos (VERNY E KELLY, 1981). 

 

Segundo LIPTON, (2007, p. 206) a responsabilidade dos pais no que 

seus filhos serão em relação ao que pensam sobre si e seus comportamentos 

antecede a concepção. É de inteira responsabilidade a formação de seus filhos. 

Partindo do princípio que crenças são pensamentos (ECKART TOLLE, palestra 

sobre crenças, 2011) “Pensamentos são pequenas formas de energia que ficam 

presos em nossas cabeças e se recusam a ir embora e quanto mais acreditamos 

neles mais profundamente ele se alojam na mente”, tornando assim a maioria do 

que se acredita de forma inconsciente. 

Crenças são regras pelas quais as pessoas vivem.  São os melhores 

palpites frente à realidade e formam modelos mentais, os princípios pelos quais o 

mundo parece funcionar, com base em nossa experiência. 

Crenças não são fatos, agem como permissões ou como empecilhos para 

aquilo que podemos fazer. 

A Programação Neurolinguística (PNL) trata as crenças como 

pressuposições. As pessoas criam seus mundos através do que acreditam: “O mapa 

não é território”, onde através das representações internas, que podem ser 

consideradas como crenças, interpreta-se tudo o que acontece na vida como 

realidade e, na verdade, o que se percebe e se acredita ser a realidade é 

simplesmente fruto de crenças pré-estabelecidas pelos diversos fatores já citados. 

As pessoas respondem a sua experiência e não a realidade em si. 

É de vital importância ter consciência dos pensamentos, do que se 

acredita, para se ter clareza  de que tipo de crenças estão gerenciando as vidas.  

As crenças auto-sabotadoras incutidas na mente subconsciente durante a 

concepção, gestação e primeira infância e não ressignificadas naturalmente com o 

passar do tempo, são as que mais impedem as pessoas de crescerem em relação à 

sua autoimagem e a sua visão de mundo. 

Muitas vezes os pais repetem a educação que receberam que, em muitos 

casos são baseadas na negação, na punição, no medo. A intenção é educar, é 
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adequar os comportamentos ditos “normais” ditados por regras criadas pelos 

homens por algum motivo específico para equilibrar alguma ação específica em uma 

época específica que perdura por gerações e gerações sem serem questionadas, 

simplesmente repetidas e que não trazem nenhum benefício. Quantas pessoas que 

ao adquirirem determinada doença dizem que é de família, ou passam por 

determinadas situações e dizem que é a sina da família, e, estas vivências são 

apenas repetições de comportamentos executados sem a menor consciência e sem 

ter vivido de fato aquela situação, é só pelo simples fato de que acredita que e é 

assim e assim é. 

 

“Se você pensa que pode ou que não pode em ambos os casos você estará 
certo” Henry Ford (apostila Practtioner em PNL – Vânia Slaviero, 2008) 

 

De um modo geral, segundo BANDLER E GRINDER, há uma estrutura 

para como o cérebro funciona. As generalizações que são feitas sobre os outros, 

sobre o mundo e sobre si mesmo, que se tornam os princípios operacionais 

balizadores das escolhas de cada indivíduo.  Agem como se fossem verdadeiras e, 

de fato, são verdadeiras para as pessoas que as tem como referências de vida. 

Crenças não são fatos ou realidade, são sentimentos, sensações que 

dizem que algo é daquele jeito e podem parecer verdades absolutas, fatos 

incontestáveis e do ponto de vista de quem está na situação é a mais pura verdade. 

Acredita-se no que se quer acreditar. 

As crenças são generalizações baseadas em percepções pessoais, geradas a 

partir da experiência de vida de um indivíduo. 

A mente é apenas um aspecto minúsculo de quem o ser humano é de 

verdade. 

 
“Somos consciência que testemunha os pensamentos e sentimentos”  
ANDRE LIMA, 2011. 

 

O poder está na escolha dos pensamentos e das palavras utilizadas, 

porque os pensamentos são criativos e geram experiências que contribuem para 

tudo que é feito na vida. 

“Escolhemos nossos pensamentos, portanto podemos modificá-los a 

qualquer momento”. (LOUISE HAY - Aprendendo a gostar de si mesmo, 2001, p.43).  
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Modificar crenças limitantes requer, em primeiro lugar, que se tenha 

consciência delas, e em segundo lugar vontade e determinação para modificá-las. 

Muitas crenças negativas e limitantes são sobrepostas naturalmente por 

outras mais positivas e fortalecedoras de acordo com as novas experiências que são 

vividas a cada instante, o desafio são aquelas crenças limitantes e que não se tem 

conhecimento e persistem em balizar as escolhas das pessoas em algumas áreas 

de suas vidas, tornando-as infelizes e com uma interpretação errônea de si mesmo. 

Richard Bandler e John Grinder, criadores da Programação Neurolinguística, 

modelaram terapeutas que obtiveram sucesso em suas intervenções e criaram 

algumas técnicas que facilitam a compreensão das construções mentais e sua 

reformulação ou reprogramação, assim como outros terapeutas com técnicas 

simples, mas absolutamente eficazes, como a E.F.T (Emotional Freedon Tecniques), 

criada por Gary  Craig e a Homeostase Quântica da Essência criada por Sérgio 

Ceccato, que são técnicas  que, primeiro “olham” para o comportamento e a 

sensação que é causada para depois , conscientemente colocar o que se quer no 

lugar,  através de repetições, projeções, visualizações e limpeza das emoções 

ligadas ao comportamento, frases que sinalizam,  de forma consciente o que se 

quer.  

Outra forma é cessar os pensamentos, criar espaços vazios na mente, ser 

observador de si, tornar-se livre do pensamento da identificação com o pensamento 

e por um fim ao ego, entendendo que neste caso, o papel do ego é reagir diante das 

atitudes dos outros que reforçam a crença limitante que as pessoas têm de si. 

Modificar as crenças é modificar a vida mantendo a essência intacta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               Com base nos estudos dos autores citados, todo o processo de construção 

mental, relativo ao que se acredita que seja a vida ou as interpretações do que seja 

a vida, são criados de forma natural e espontânea. Fica registrada a sensação das 

experiências vividas, sejam elas de que ordens forem, pois o cérebro não sabe o 

que é bom ou ruim, certo ou errado, simplesmente executa o que lhe é informado. 
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As representações internas de cada indivíduo são suas verdades absolutas até que 

se tenha consciência do que faz com que se tenha esta ou aquela interpretação. 

 Ter a consciência do que faz com que cada ser se movimente na vida é de 

fundamental importância para se ter uma qualidade de vida melhor, mais saudável e 

alcançar a felicidade, que pode ser o estado natural dos seres humanos, quando se 

despem dos julgamentos, que é possível quando se tem controle sobre seus 

pensamentos e conseguem modificar suas crenças, tornando-se um observador de 

si em sua mais pura  essência. 
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