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A CALIBRAGEM PARA MELHOR DESEMPENHO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Glauco Vinícius Muruzzi Polycarpo Lied
1
 

 

 

RESUMO 

O ambiente de trabalho aglutina pessoas com diversas e diferenciadas qualidades, com uma gama 

incontável de comportamentos e pontos de vistas a respeito do mundo. A globalização, a internet 

trouxeram mudanças, alterando o senário comportamental, socioeconômico demandando, 

aprofundamento e aperfeiçoamento das relações em todas as perspectivas. A Programação 

Neuroliguística (PNL) aborda o tema trazendo o conceito da  calibragem, que importa em aprender a 

traduzir as respostas inconscientes e não verbais de outra pessoa durante uma interação e pela 

combinação dos sinais de comportamento observados, com uma resposta interna específica, 

permitindo obter melhor rendimento e ambientação de funcionários e processos internos dentro de 

empresas, corporações. 

  

 

PALAVRAS CHAVES: Calibragem, Corporações, Rendimento, Ambientação. 

 

 

ABSTRACT  

The desktop bring together people with diverse and different qualities, with a countless range of 

behaviors and viewpoints about the world. Globalization internet brought real change by changing the 

behavioral senary, socioeconomic demanding, deepening and improvement of relations in all 

perspectives. Programming Neuroliguistic (NLP) addresses the issue by bringing the concept of 

calibration, what matters in learning to translate the unconscious and nonverbal responses to another 

person during an interaction and the combination of behavioral signs observed with a specific internal 

response, and then, obtain the best performance and ambiance of internal employees and processes 

within companies, corporations 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Destaca-se como habilidade notável do ser humano a alta capacidade de 

adaptação ao meio ambiente, assim como a expertise em dividir, distribuir tarefas e 

recursos. Nosso cérebro adquiriu durante o processo evolutivo capacidade de 

processamento de informações que nos permitiu alcançar avanços tecnológicos, 

sociais, assim como o descobrimento do funcionamento das próprias faculdades.  

Pós-revolução industrial, momento histórico no ocidente, que proporcionou a 

racionalização dos meios de produção bem como o aperfeiçoamento das técnicas da 

mesma, alterou o comportamento do ser humano e a forma de interação homem, 

natureza. Os ambientes coorporativos surgiram, fruto das revoluções históricas 

passadas pela humanidade, transformando também a forma dos relacionamentos 

sociais. Globalmente descobre-se a necessidade de se entender, compreender 

melhor os relacionamentos humanos, buscando não apenas geri-los, mas sim 

melhorá-los.  

É crescente a busca de empresas, organizações, instituições de todos os 

portes de aperfeiçoar o seu quadro profissional, o seu corpo diretivo, visando o bem 

estar, dentro e fora do ambiente de trabalho.  Os estudos recentes da neurociência 

apontam que a melhor qualidade de vida reflete na saúde e produtividade mental do 

ser humano. O neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho em entrevista a Revista Poder, 

descreve que para melhorar o cérebro é necessário tratar do espírito, precisa estar 

feliz, de bem com a vida, fazer exercícios. Se está deprimido, reclamando de tudo, 

com a autoestima baixa, a primeira coisa que acontece é a memória ir embora; 90% 

das queixas de falta de memória são por depressão, desencanto, desestímulo. Para 

o cérebro funcionar melhor, você tem de ter alegria, acordar de manhã e ter desejo 

de fazer alguma coisa, ter prazer no que está fazendo e ter a autoestima no ponto. 

 Empresas como Google, Aplle, Microsoft desenvolveram sistemas de 

interação entre o seu funcionalismo, estimulando o lazer, a satisfação no trabalho, 

disponibilizando para estes horários flexíveis e ambientes de trabalho descontraídos, 

atitude esta que resultou em ganhos diretos a mesma, proporcionando 

reconhecimento internacional, melhor produtividade e criatividade de seus produtos. 

 Visto a importância do bem-estar nas instituições ser ponto de fundamental 

compreensão, é necessário estimular e aprofundar as técnicas de se alcançar a 
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realização desse estágio.  O ser humano dotado de faculdades mentais, nas quais 

os neurocientistas divulgam anualmente significantes publicações demonstrando o 

quanto é possível avançar na busca da compreensão do cérebro humano, possui a 

capacidade da auto-observação e contemplação.  

 

A PNL estuda como as pessoas se comunicam entre si, em formas que 
produzem ótimos estados de desembaraço, criando assim um maior número 
de escolhas de conduta. O nome "Programação Neurolinguística", embora 
seja a expressão exata do que trata a ciência, pode também ser responsável 
pelo fato de que você talvez nunca tenha antes ouvido falar dela. No 
passado, era de preferência ensinada a terapeutas e a um pequeno número 
de afortunados executivos. (ROBBINS, ANTHONY, pag 24). 

 

A Programação Neuroliguística (PNL) contribui nesta perspectiva introduzindo 

o conceito da calibragem, que importa na habilidade de analisar as respostas não 

verbais, inconsciente através do comportamento, das combinações de sinais do 

indivíduo no intuito de se alcançar objetivos ou introduzir mudanças necessárias 

para o alcance da qualidade de vida.  

 

Em Programação Neurolinguística - PNL, “calibrar” significa perceber os 
diferentes estados de espírito pessoais e do outro a sua frente. Normalmente, 
na maioria das pessoas o nível de calibração é tão fraco que só percebem 
que uma pessoa está triste ou chateada quando ela começa a chorar. 
Confiam demais em que as pessoas digam verbalmente como estão se 
sentindo, em vez de usar conscientemente os olhos e ouvidos. Ninguém 
precisa levar um soco no nariz para saber que outra pessoa está com raiva, 
mas também não se deve alucinar e julgar os outros a partir de um 
movimento na sobrancelha. (SLAVIERO, VANIA, pag 11). 
 

 
 A PNL baseia-se em como se usa os sentidos, como se presta atenção no 

mundo exterior e coletam-se informações utilizando os cinco sentidos. Partindo 

desta premissa o funcionário no seu ambiente de trabalho, estimulado pelo seu 

corpo diretivo, deve ter para melhor produção, sua atenção direcionada através dos 

sentidos, aliando desta forma as percepções do exterior, quanto a do interior, pois 

desta forma, torna-se a pessoa, mais sensível a seus pensamentos e mais seguro 

de si, portanto, melhor amparado para lidar com as situações do dia a dia que 

ocorrem nas empresas com alto fluxo de informações e demanda por decisões. 

Quando pensamos, fazêmo-lo com o fim de julgar ou chegar a uma 
conclusão; quando sentimos, é para atribuir um valor pessoal a qualquer 
coisa que fazemos. 

Carl Jung 
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Consciência do termo calibração e sua importância  

 

  A atenção interna é a habilidade onde o homem moderno está cada vez mais 

carente de consciência, notam-se tendências em reprimir, ignorar os pensamentos, 

sentidos e sinais corporais do indivíduo. As instituições empresariais, com seus 

valores voltados para excelência, exigente por resultados, demanda de seus 

colabores competitividade, estes por sua vez acelerados e pressionados por este 

quadro, negligenciam os seus estados emocionais e ignoram alertas corporais. 

Resulta nesta situação pessoas com os mais diversos sintomas, crises de 

ansiedades e depressão, são exemplos rotineiros encontrados em muitas 

corporações. 

Comunicação é poder. Aqueles que dominam seu uso efetivo podem mudar 
sua própria experiência do mundo e as experiências do mundo sobre si 
mesmo. Todo comportamento e sentimento encontram suas raízes originais 
em alguma forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, 
sentimentos e ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usar 
esse instrumento de poder (ROBBINS, ANTHONY, pag 13). 

 

  Atento a esta ausência de compreensão dos sentidos, a Programação 

Neuroliguística através do estudo dos sistemas representacionais humano, da 

modelagem, introduz o conceito da calibração, onde busca reconhecer nos sentidos 

não verbais os estados internos da pessoa para assim traçar objetivos ou estruturar 

resultados. 

 

Calibração quer dizer estar atento aos sinais. Estar em prontidão. A 
calibragem parte de uma auto calibração. A PNL utiliza a metáfora de um 
carro. Normalmente um bom motorista antes de viajar calibra seu carro para 
que a viagem seja bem sucedida. O ser humano está em uma viagem na 
terra, e necessitamos nos autocalibrar. Quanto mais as pessoas perceberem 
e reconhecerem os estados internos e seus resultados no mundo externo, 
mais estará pronta para perceber o outro. (SLAVIERO, VANIA, pag 11). 

 

 Mente e corpo são totalmente ligados, a fisiologia, portanto é um importante e 

significativo aliado nas descobertas de informações inconscientes.  A maneira como 

se respira, a postura corporal, as expressões faciais, a forma dos movimentos indica 

o estado emocional que a pessoa está no momento.  Existe estados 

neurofisiológicos que habilitam à confiança, o amor, a força interior, alegria, que 

proporcionam o desenvolvimento e afloração das capacidades do indivíduo. No 

entanto os estados paralisantes tais como a confusão, depressão, medo, ansiedade, 
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frustração, desencadeiam processos neuroquímicos que afetam drasticamente o 

natural desenvolvimento das habilidades do indivíduo. 

 

Vida e mente são processos sistêmicos: 
Os processos que ocorrem em um indivíduo, e entre ele e seu ambiente, são 
Sistêmicos. O corpo, a sociedade e o universo formam um conjunto de 
sistemas e subsistemas ecológicos interagindo entre si e influenciando se 
mutuamente.  
É impossível isolar completamente qualquer parte do sistema de seu todo. As 
pessoas não podem não se influenciar. As interações pessoais formam 
circuitos de retro alimentação – assim uma pessoa será influenciada pelo 
efeito que suas próprias ações têm sobre os outros.  
(SLAVIERO, VANIA, pag 6). 

 

 A calibração permite a pessoa que obteve o conhecimento dos seus estados 

internos a aperfeiçoar o convívio com as demais, proporcionando assim melhor 

produtividade tanto pessoal quanto para seus pares.  

 

Mudanças sempre existem mesmo ínfimas. Quanto mais afinados e 
calibrados forem os sentidos, mais facilmente poderá detectar mudanças. É 
algo que é feito naturalmente, mas sem consciência. Por isto muitos não 
sabem usar na hora certa. Quando as pessoas aprenderem, tornar-se-á uma 
habilidade consciente, e assim poderá usá-las onde for necessário. 
(SLAVIERO, VANIA, pag 11). 

 
 

Sistemas Representativos 

 

 O estudo dos sistemas representativos constitui importante passo para o 

desenvolvimento do autoconhecimento. Os profissionais interessados no 

desenvolvimento de suas habilidades e potencialidades devem estar atentos, 

conscientes nos seus mecanismos internos. Experimenta-se através de nossos 

sentidos sensoriais, nas quais se vivencia o mundo, cada interação com o externo 

usa-se a partir do leque de situações captadas pelos sistemas representativos 

internos, nos quais gerenciam todas as atividades do ser humano, desde as mais 

primordiais quanto as mais complexas.  

  
Assim como vemos, ouvimos, sentimos sabores, tocamos e cheiramos o 
mundo exterior, também recriamos o em nossas mentes, representando o 
mundo a nos mesmos através do uso interno de nossos sentidos. Podemos 
nos lembrar de experiências verdadeiras passadas ou imaginas experiências 
futuras possíveis (ou impossíveis) (O´CONNOR, 2010, p.56). 
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Pode-se observar o fluxograma a seguir a compreensão das representações 

internas e como se dá a sua exteriorização: 

 

 

 

 

a) O Sistema Sinestésico  

 

 Este é o sentido, no qual o tato, a consciência corporal se faz mais notável na 

percepção do indivíduo, emoções, sentimentos sobre determinada situação, cheiros, 

gostos, são exemplos de como o sistema sinestésico é interpretado. Afirmações que 

indicam uma experiência interior sinestésica podem ser do tipo: "não estou 

conseguindo segurar essa pressão", "aquilo estava me pesando muito". 

 

b) O Sistema Visual 

 As imagens aqui podem ser tanto as criadas quanto as experimentadas, as 

experiências são relacionadas ao elemento gráfico na qual se vivencia. Nessa 

comunicação a mente seleciona predicados verbais que melhor represente a sua 

experiência subjetiva, de modo que, uma pessoa mais visual, gera experiências mais 

visuais e as comunica através de uma descrição verbal em termos mais visuais ("eu 

vejo", "uma ideia brilhante", isso me dar uma boa perspectiva", etc.)  

 

c) O Sistema Auditivo 
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 Os acessos para o sistema auditivo são misturas de palavras e sons que se 

imagina ou recorda-se enquanto processam-se as informações no cérebro. O 

pensamento auditivo pode trazer a pessoas com experiências subjetivas auditivas e 

podem ser detectadas através de dizeres como: "isto me soa bem", "isto é uma 

música para meus ouvidos", entre outras. 

 

 

Livro PODER SEM LIMITES 
ANTHONY ROBBINS 

 

 

 

Pistas de Acesso Oculares 

 

O sistema representacional é percebido pelo comportamento e este delata a 

linguagem corporal através da postura, do tom de voz, dos gestos e velocidade da 

fala, movimentos oculares assim como micro expressões faciais.  

Baseado em pesquisas Richard Bandler, psicólogo e matemático, e John 

Grinder, linguista, começaram a perceber diversos fenômenos sobre o 

comportamento humano e a comunicação, que os olhos são um caminho direto para 

o cérebro. Existe uma correlação entre a neuropsicológica no cérebro com o 

disparador do movimento dos olhos que processa a informação numa área 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/comportamento.htm
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específica do cérebro. Ao examinar e entender o movimento dos olhos pode-se 

então entender como uma pessoa está processando a informação. 

O estudo das pistas de acesso na Programação Neolinguística começou a ser 

descoberta e desenvolvida na década de 70. A principal questão levantada neste 

projeto de pesquisa era se o movimento dos olhos era significante, quando uma 

pessoa está recuperando informação armazenada ou não. 

Descobriu-se que existe uma relação entre o movimento dos olhos e a 

recuperação de informação. O movimento dos olhos está correlacionado com o local 

onde a informação está armazenada no cérebro. Existe uma relação significativa 

entre os estímulos externos, visual, auditiva, auditiva digital e sinestésica, e as 

posições do movimento dos olhos quando a pessoa está recuperando informações. 

Todas as pessoas olham para cima e para a direita ou para a esquerda e para frente 

quando recuperam e processam perguntas do tipo visual. 

A mesma estratégia para o aprendizado e a comunicação não é usada por 

todas as pessoas o tempo todo. Quanto mais se puder aprender sobre como 

funciona o cérebro e como processa a informação, mais efetiva será a comunicação, 

a educação e o aprendizado. 

 

Outra distinção importante é se uma imagem é associada ou 
dissociada. Imagem associada é a que você experimenta como se 
realmente estivesse lá. Você a vê através de seus próprios olhos, 
ouve e sente como se estivesse com seu próprio corpo naquela hora, 
naquele lugar. Imagem dissociada é a que você experimenta como 
se a estivesse vendo de fora de si mesmo, como se assistisse a um 
filme sobre si mesmo. (ROBBINS, ANTHONY, pag 63). 

 

 Os movimentos dos olhos são rápidos, menos de um minuto, e sucedem um 

ao outro. Assim às relações que existem entre a linguagem sensorial de uma pessoa 

e seus movimentos oculares, pode-se observar que: 

A) quando a pessoa exprime-se em termos visuais, ela tenderá a dirigir os olhos 

para o alto.  

B) Quando essa pessoa fala consigo mesma, ouve música ou escuta sons na sua 

cabeça, seus olhos permanecerão horizontais.  

C) Quando se acha num diálogo interior, seus olhos se voltam para baixo, à direita. 

 D) Quando ela experimenta uma emoção ou uma sensação, seus olhos serão 

dirigidos para baixo, à esquerda (tudo isso do ponto de vista do observador). 

 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/programacao-neurolinguistica.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/digital.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/estrategia.htm
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Rapport 

 

O Rapport é uma técnica eficiente e poderosa, que consiste em espelhar a 

comunicação verbal e não verbal do outro, tendo como resultado uma sintonia no 

diálogo que melhora relacionamentos pessoais e profissionais. Esta técnica 

aproxima e equipara a sua visão de mundo a de outra pessoa, sem que se precise 

aceitar o ponto de vista e valores dela, apenas compreendendo, respeitando e 

usando uma comunicação adequada, fazendo com isso que se compreenda e se 

conheça melhor as outras pessoas e os seus diferentes mundos. Aprendendo a 

conhecer e mergulhar no mundo das outras pessoas é possível entender mais 

facilmente as pessoas e com isso dar melhores respostas aos seus anseios e 

necessidades 

O Rapport está relacionado na capacidade das pessoas que se colocam no 

lugar do outro, na percepção e respeito da opinião alheia. “Estar aberto, não significa 

concordar e, sim, tentar compreender o porquê a pessoa pensa daquela forma, 

aceitar, e continuar com a própria opinião. Ou, simplesmente, mudar de ideia com o 

que o outro pensa”, explica Cortez.  

 

A habilidade de Rapport (empatia) é desenvolvida mediante recursos que 
despertam a atenção plena para a auto percepção e a percepção do outro na 
relação. Existem detalhes a serem observados para treinar a acuidade 
sensorial de quem deseja estar mais calibrado e consciente. Um bom treino 
de percepção deve fazer uma descrição sensorialmente específica, e esta 
consiste inicialmente nos órgãos dos sentidos: o que se pode ver, ouvir e 
sentir. (SLAVIERO, VANIA, pag 13). 

 

 Neste sentido os colaboradores, gestores, e demais participes de uma 

empresa, podem ser treinados na arte de estabelecer, Rapport para assim criarem 

relações mais maduras e profissionais, o que tornará mais responsável e ecológico o 

trabalho para todas as partes envolvidas. 
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 A PNL ao longo do seu surgimento angariou, através de seus operadores, 

pesquisadores, alunos, vários exercícios práticos com base nas teorias da 

neurociência, psicologia cognitiva que auxiliam no desenvolvimento da sensibilidade, 

auto calibração e percepção do outro.  

 
Criar RAPPORT consigo mesmo é desenvolver a capacidade de sintonizar 
com o lado interno e de escutar a voz do coração e da alma, com o objetivo 
de desenvolver diálogos internos produtivos. Num processo de mudança 
interna, é muito importante que se construam as quatro formas básicas de: 
RAPPORT com o aspecto físico, RAPPORT com as diversas partes da 
mente, RAPPORT entre o corpo e a mente e RAPPORT com a parte 
espiritual do ser (AZEVEDO, 2008, pag 14). 

 

 

Rapport e Calibração consigo mesmo 

 
 

O RAPPORT consigo mesmo possui aspectos importantes, a auto-

observação é a chave para o auto aprendizado e para a autoconsciência, as 

representações internas controlam os estados mentais, físicos e emocionais.  

 

Quando se exercita a calibragem, já está sendo usado o Rapport a empatia. 
Estar em empatia consigo e com o outro é perceber o momento presente 
com atenção e respeito. Quando a empatia (Rapport) acontece, as pessoas 
relatam que é fácil serem entendidas e que o outro a respeita genuinamente. 
(SLAVIERO, VANIA, pag 13). 
 

 
A auto-observação faz com que se observe seu começo, sua expansão e sua 

diminuição, compreendendo que é apenas parte do indivíduo e não o indivíduo como 

um todo que traz adaptabilidade que é compreender que existem várias formas de 

agir para alcançar determinado fim. É ter flexibilidade de pensamentos, sentimentos 

e ações. Objetivos bem elaborados são necessários para não correrem o risco de 

ficar apenas no plano da imaginação. Ter esperança somente não é suficiente. É 

necessária também uma ação positiva no mundo material para que sejam 

alcançados. 

 
Mudanças sempre existem mesmo ínfimas. Quanto mais afinados e 
calibrados forem os sentidos, mais facilmente poderá detectar mudanças. É 
algo que é feito naturalmente, mas sem consciência. Por isto muitos não 
sabem usar na hora certa. Quando as pessoas aprenderem, tornar-se-á uma 
habilidade consciente, e assim poderá usá-las onde for necessário. 
(SLAVIERO, VANIA, pag 11). 
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 Autocalibragem importa em aceitar os próprios recursos internos e assim 

reconhecê-los como potenciais que devem ser explorados e entendidos, para assim, 

serem trabalhados e melhorados, desenvolve a autoestima a força interna ao 

mesmo tempo em que traz a diminuição do stress, da animosidade, ansiedade, 

medo, pois os recursos do indivíduo estão calibrados, estando ciente dos seus 

poderes. A calibração pode desenvolver profissionais mais conectados com a sua 

fonte. A empresa, o funcionário que entender que os recursos internos são fontes de 

poder e que podem ser melhorados, conseguirá colocar em seu favor as situações 

cotidianas, que muitas vezes podem ser desafiadoras. Os sentidos calibrados traz a 

luz da consciência, os grandes desafios a serem enfrentados, assim como os feitos 

que devem merecer orgulho e reconhecimento por parte de quem os conquistou.  

 

A PNL é como a física nuclear da mente. A física lida com a estrutura da 

matéria, a natureza do mundo. A PNL faz a mesma coisa com a mente. 

Permite que separemos as coisas em suas partes componentes, para fazê-

las trabalhar. As pessoas gastam a vida inteira tentando encontrar uma 

maneira de se sentirem totalmente amadas. Gastam fortunas tentando 

"conhecer-se" com analistas e leem dúzias de livros sobre como obter 

sucesso. A PNL nos dá a tecnologia para conseguirmos essas e muitas 

outras coisas com elegância, eficiência e eficácia - agora! (ROBBINS, 

ANTHONY, pag 101). 

 

 

Exercício de autocalibragem 

 

O exercício proposto possui mesclas da técnica para se alcançar o 

relaxamento, assim como desenvolver o estado básico para a meditação, uma vez 

que produz no praticante atenção profunda aos estados internos, podendo assim 

apreciar a si mesmo num nível mais profundo. 

Sente-se quieto por alguns minutos e torne-se consciente de seu corpo. 

De que maneira tem consciência? 

O que você sente em seu corpo? 

Comece pelos seus pés e deixe que sua consciência suba pelo seu corpo. 

Sinta a conexão entre todas as partes de seu corpo.  

Que partes estão a vontade e quais não estão? 
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Não tente mudar a coisa alguma, apenas observe, sem julgar. 

Que pensamentos têm? 

Olhe para suas imagens mentais, se as tiver no momento. 

Quais as qualidades dessas imagens? Elas se movem com rapidez ou 

devagar, ou estão imóveis? 

Onde em seu corpo se localizam? 

A que distancia parecem estar? 

Que sons você ouve em sua mente? 

Esta falando consigo mesmo? 

Que tipo de qualidade de voz isso tem? 

Há outros sons? 

De onde parecem estar vindo? 

Como esta seu senso de equilíbrio? 

Você se sente como se estivesse se inclinando muito para um lado, ou para trás ou 

para frente? 

Em que estado emocional você esta? 

Qual sua emoção predominante? 

Esteja consciente dela sem tentar mudar coisa alguma. 

Volte para o momento presente.  

(Exercício extraído do livro, JOSEPH O’CONNOR, Manual de Programação 

Neurolinguística, pag 2010, pag 55) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A boa comunicação depende do entendimento de como reagimos as 

influências externas, determina a qualidade de vida e a disposição anímica do ser 

humano. O indivíduo que se comunica eficientemente, que traduz os seus 

sentimentos e que pode confiar em seus recursos, mentais e físicos, obtém grande 

satisfação pessoal, pois pode estar em conexão com as suas potencialidades 

criativas, que são por sua vez ilimitadas.  

 Os profissionais de todas as áreas de conhecimentos devem estar em contato 

não apenas com o mundo acadêmico, mas, sobretudo com o caminho do 

autoconhecimento. Milenarmente os sábios de todas as religiões e filosofias de 

muitas correntes doutrinárias, remetem a necessidade profunda do ser humano em 

conhecer a si mesmo, como tarefa primordial.   

 Estudos da neurociência têm revelado à comunidade científica que 

meditação, contemplação, contato com a natureza, alimentação mais saudável, 

aumentam a capacidade de organização mental, qualidade no aprendizado e 

imunidade contra doenças psíquicas.  

 As empresas, organizações devem estimular permanentemente os seus 

colaboradores a buscar o apoio, aperfeiçoamento, estudo nas técnicas modernas 

voltadas para a qualidade de vida. Como resultado obtém-se indivíduos e sociedade 

mais saudável e equânime.  

 O lucro desenfreado disposto a esgotar os recursos naturais do planeta e das 

pessoas envolvidas, representa um perigo a própria espécie. No entanto só se 

conseguirá estancar este ciclo perverso com o poder da consciência, a chave que 

poder aniquilar o planeta, pode também transforma-lo para melhor. A consciência do 

ser humano é a maior tecnologia que se deve desenvolver, as terapias holísticas, 

ainda consideradas como medicina alternativa, misticismo, pseudociência, estão 

ganhando atenção importante da comunidade cientifica por trazer em sua gênese tal 

compreensão, mais precisamente a neurociência e a física quântica. Muitas 

empresas estão mudando seus estilos de gestão com base na teia filosófica, 

advindo destes conhecimentos.  

 Felizmente a internet proporcionou a difusão do conhecimento em escala 

global, proporcionando a horizontalidade e maior facilidade no seu acesso. Apesar 

da alta concentração de renda no mundo e a suas evidentes desproporcionalidades 
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cada vez mais pessoas estão procurando o meio “alternativo”, seja para se curar de 

mazelas ou para descobrir seus potencias, conseguindo avanços muitas vezes mais 

efetivos e duradouros. 

 A calibragem, junto com o rapport, a empatia, representa as qualidades 

naturais marcantes da espécie humana, desta forma nada mais coerente do que 

desenvolver estas potencialidades especiais. O mundo passa por esta fase, depois 

de tantas guerras, doenças, dificuldades enfrentadas, chega a hora do 

conhecimento, do outro e de si mesmo.  
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