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 PENSAMENTOS, CRENÇAS E SUA INFLUÊNCIAS FISIOLÓGICAS 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os preceitos que envolvem o Pensamento, as 
Crenças e as suas Influências Fisiológicas. Ilustrando o complexo sistema Mente/Corpo x 
Saúde/Doença, percebendo que o ser humano de forma alguma existe em configurações separadas 
ou fragmentadas, mas que corpo e mente formam um ser único, que assim como as Crenças 
influenciam os resultados a Programação Neurolinguística (PNL) proporciona os ingredientes 
necessários, de acordo com as aspirações e desejos de cada pessoa, para se formar a combinação 
perfeita no intuito de ressignificar o velho e atingir um mundo de infinitas possibilidades.  

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Crenças, Influências  

.   

 

 

ABSTRACT  

The present work aims to present the precepts that involve the Thought, the Beliefs and their 
Physiological Influences. By illustrating the complex Mind / Body x Health / Disease system, realizing 
that the human being in no way exists in separate or fragmented configurations, but that body and 
mind form a unique being, that just as Beliefs influence Neurolinguistic Programming (NLP) ) provides 
the necessary ingredients according to the aspirations and desires of each person to form the perfect 
combination in order to re-signify the old and reach a world of infinite possibilities. 
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INTRODUÇÃO  

 
 
Sabe-se que a ciência está modificando, a passos lentos, seus conceitos sobre 

corpo e mente. As recentes descobertas da ciência mostram que a questão 

saúde/doença está relacionada já a vida intrauterina, para além dos aspectos 

genéticos, desde a concepção o ser humano está sendo programado pelos fatores 

externos. 

 

Hoje, uma série de pesquisas documentam a importância das atitudes dos 

pais no desenvolvimento da criança desde o útero. Verny também escreveu 
sobre isso: As diversas evidências científicas que surgiram na última década 

nos levam a reavaliar as habilidades mentais e emocionais das crianças antes 

do nascimento. Os estudos mostram que, acordadas ou dormindo, elas (as 

crianças) 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. (LIPTON, 2007, pg. 114) 
 

 

A ciência desde os primórdios aplicou-se tanto no conceito do determinismo 

genético, que ainda hoje não se possuí consciência da influência das crenças na 

vida das pessoas, e para além, de como os comportamentos e atitudes programam 

a vida destas, de seus filhos ou daqueles que as circundam, do que se esta 

programando em seus subconscientes. 

 

A mente subconsciente é como um "disco rígido" que armazena nossas 

experiências de vida. Os programas são basicamente comportamentos de 

estímulo-reação. Os estímulos que ativam o comportamento podem ser 
sinais que o sistema nervoso detecta do mundo externo e/ou de dentro do 

próprio corpo, como emoções, prazer e dor. Quando um estímulo é captado, 

gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida na 
primeira vez em que foi detectado. (LIPTON, 2007, pg. 108) 

 

   
Observa-se que a PNL (Programação Neurolinguística) proporciona um 

autoconhecimento, que auxilia no processo da “vivência sem limites”, lembrando que 

muitas dessas limitações foram criadas e são sustentadas por crenças, quando 

toma-se consciência desse processo acessa-se um mundo de infinitas 

possibilidades, onde se é capaz de recriar o próprio ritmo, de buscar realizar os 
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sonhos, de enxergar o mundo de uma forma diferente e acima de tudo de olhar 

generosamente para si mesmo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

 Ao observar-se a história da humanidade é inevitável pensar a ligação entre 

ciência e religião, sua complexa relação, mas também suas mudanças no decorrer 

do tempo, de acordo com os contextos políticos, sociais, econômicos, etc. 

 Duas são as vertentes historicamente principais para essa questão, ao partir-

se do pressuposto da teoria de Charles Darwin, sobre a origem e evolução das 

espécies, em sua obra literária, A origem das Espécies (1859), este afirma que as 

espécies são resultantes de um processo natural de descendência com 

modificações para que os organismos vivos se adaptem as necessidades de 

sobrevivência, ou seja, as espécies evoluem por um processo de seleção natural, 

pela sobrevivência dos mais adaptados em um dado ambiente, transmitindo suas 

características aos seus descendentes. 

 Por outro, tem-se várias explicações religiosas pautadas em livros sagrados, 

que acreditam que a criação do mundo, tal qual se conhece, se dá graças a um 

Poder Superior.  

Tanto a religião, quanto a evolução são explicações teóricas para a origem da 

vida, uma baseado em fatos outra na fé. No entanto, seja qual for à crença o mais 

importante é respeitar a crença do outro, porque afinal, não há verdades absolutas. 

Mas se o homem é produto da lei e não do artificio, ele consequentemente é 

produto do que pensa, “o homem é aquilo que pensa, que acredita”. 

 
Ainda na mente é o pensamento que nos molda. O que somos foi 
construído na forja das ideias. Se de maus pensamentos nos alimentamos, 
cada um deles será seguido pela dor do mesmo modo que a roda do carro 
segue os bois... Se preservarmos... Em pureza aquilo que pensamos, será a 
felicidade que como a nossa própria sombra nos há de acompanhar. 
(ALLEN, 2016, p.12) 
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Sendo o homem fruto de seus pensamentos e crenças, ele é o único capaz 

de acessar os mecanismos de sua mente que o levam a felicidade ou infelicidade, a 

saúde ou a doença. Tratando-se de PNL (Programação Neurolinguistica), diz-se que 

“A ecologia de seu corpo físico é refletida em sua saúde física. Sua ecologia mental 

é refletida pelos seus sentimentos de congruência ou incongruência.” (O’ CONNOR, 

2015, p. 9) 

E que crenças são como pressuposições, não como verdades ou fatos, 

embora muitas vezes o confunda-se como tais. As crenças são diversas, entre elas 

sobre pessoas, relacionamentos, sobre o próprio ser, o que este é ou não capaz de 

realizar, etc. 

“As crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites 

frente à realidade e formam nossos modelos mentais – princípios pelos quais o 

mundo parece funcionar, com base em nossa experiência” (O’CONNOR, 2015, 

pág.20). 

Segundo Louise L. Hay: 

 

O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, 
inclusive eu mesma, somos 100 por cento responsáveis por tudo em nossas 
vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando 
nosso futuro. Cada um de nós cria as suas experiências através dos 
pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que 
falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e então abrimos 
mão de nosso poder culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma 
pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois “nós” 
somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas 
experiências, nossa realidade e tudo o que há nela. Quando criamos paz, 
harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossas vidas. 
(HAY, 2009, pág.4)  
 
 

É sabido que a mente humana pode ser a maior amiga, mas pode ser 

também a pior inimiga. Em cada ser humano habita o sábio e os sabotadores.  

Os Sabotadores são os inimigos internos. São um conjunto de padrões 
mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e 
suposições que trabalham contra o que é melhor para você. Os 
Sabotadores são um fenômeno universal. A questão não é se você os tem, 
mais quais tem e o quão fortes são. Eles são universais (existem em todas 
as culturas, faixas etárias e nos dois gêneros) porque estão ligados às 
funções do cérebro que se concentram na sobrevivência. Cada um de nós 
desenvolve Sabotadores desde a infância para conseguir sobreviver às 
ameaças que percebemos na vida, tanto físicas quanto emocionais. Quando 
chegamos a idade adulta, esses Sabotadores não são mais necessários, 
mas se tornaram habitantes invisíveis da nossa mente. Em geral, nem 
sabemos que existem.(CHAMINE, 2013, pág.23)  
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Geralmente as crenças estão ligadas às experiências passadas, desde a 

infância o ser humano é influenciado pelas pessoas das quais esta rodeado, afetado 

pelos seus comportamentos e pelos acontecimentos cotidianos. Desta forma cria-se 

a percepção de mundo que nem sempre é condizente com a realidade, com aquilo 

que se aprende e vivencia, formando-se as crenças e as armazenando-as no 

inconsciente. 

 

Somos todos vítimas de vítimas e de maneira nenhuma eles poderiam ter 
nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem se 
amar, seria impossível ensinarem a você como se amar. Eles fizeram o 
melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se 
você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua 
própria infância. (HAY, 2009, pág.5) 

 

 

Ventura (2009), reforça ainda, que os comportamentos expressos hoje são 

frutos de uma época passada, como disse anteriormente, criados na primeira ou 

segunda infância e que essas regras criadas nas mentes humanas se formam no 

decorrer da vida por duas maneiras, pela repetição ou pela emoção, fixando-se 

consequentemente no comportamento. 

 

 

Todo comportamento criado sempre tem uma intenção positiva e muitas 
vezes foram uteis no contexto que agiram pela primeira vez. Mas com o 
passar do tempo e também por o cérebro ter uma aprendizagem literal, 
muitos comportamentos não são mais adequados na fase adulta ou em 
outro contexto diferente, mas que o cérebro percebe como sendo iguais. 
(VENTURA, 2009, pág.102) 

 

 

Dentro da PNL, as crenças são vistas como princípios de conduta, as ações 

são tidas como verdades, se os resultados que elas proporcionam se tornam 

satisfatórios, continua-se a agir de tal maneira, caso contrário muda-se. 

 

Algumas coisas não são influenciadas por nossas crenças nelas – a lei da 
gravidade, por exemplo, não mudará quer acreditamos nela ou não. Às 
vezes, tratamos outras crenças – sobre nossos relacionamentos, 
capacidades e possibilidades – como se fossem tão fixas e imutáveis 
quanto a gravidade, e não o são.”  (O’CONNOR, 2015, p.21). 
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 As crenças são capazes de influenciar a vida humana em todos os aspectos, 

desde um relacionamento interpessoal ao estado de saúde. “Crenças efetivamente 

formam nosso mundo social” (O’CONNOR, 2015, p.21) 

Segundo Lipton, em “Biologia da Crença” (2007), o comportamento das 

células e a expressão epigenética dos genes são de fato influenciados pelas crenças 

da pessoa e pela sua percepção do mundo. 

 

Por enquanto, vamos rever os conceitos sobre a membrana mágica, que 
nos ensina que o controle de nossa vida não depende de sorte ou das 
características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós 
mesmos. Somos os senhores de nossa biologia; administradores do 
programa de processamento. Temos a habilidade de editar os dados que 
entram em nosso biocomputador, assim como todas as palavras que são 
digitadas. Quando entendermos como as PIMs controlam a biologia, 
deixaremos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornar senhores 
de nosso destino. (LIPTON, 2007, p.57) 

 

 

A ciência da epigenética, ainda segundo LIPTON (2007), que significa o 

"controle sobre a genética", modificou completamente os conceitos científicos sobre 

a vida. 

 

 

Na última década, as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os padrões de 

DNA passados por meio dos genes não são definitivos, isto é, os genes não 
comandam nosso destino! Influências ambientais como nutrição, estresse e 

emoções podem influenciar os genes ainda que não causem modificações em 

sua estrutura. Os epigeneticistas já descobriram que essas modificações 

podem ser passadas para as gerações futuras da mesma maneira que o padrão 
de DNA é passado pela dupla espiral. (LIPTON, 2007, p.42) 

 

 

 

Os estudos da epigenética  mostram que as doenças não são genéticas mas 

sim acionadas, como um gatilho, com impactos biológicos que fazem desenvolver 

um programa de emergência, então, as crenças tem influência direta no corpo, em 

melhorar ou piorar o estado geral. 
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Doença e saúde, como as circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. 
Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. 
Pensamentos de medo — é coisa sabida — matam um homem tão 
rapidamente quanto uma bala, e embora não tão rapidamente matam sem 
cessar milhares de pessoas. Os indivíduos que vivem sob o medo da 
doença são os que adoecem. A angústia leva todo o corpo a entrar num 
rápido processo de abatimento e o deixa aberto às enfermidades; por outro 
lado, pensamentos impuros, mesmo que fisicamente não consentidos, não 
tardarão a destruir o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes 
edificam o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento plástico e 
delicado que responde prontamente aos pensamentos que o 
impressionaram, e hábitos mentais produzirão nele os respectivos efeitos, 
sejam eles bons ou maus. (ALLEN, 2016, p.25). 

 
 

Segundo LIPTON (2007), a física quântica é a base de todas as ciências, é o 

mundo invisível de Einstein, que afirmava que a matéria é constituída de energia e 

não há limite absoluto, podendo ser definida tanto como um conjunto de partículas 

sólidas quanto como um campo (onda) de força não-material. A biomedicina poderia 

conhecer melhor a saúde e as doenças se compreendesse que mecanismos tão 

diferentes controlam a estrutura e o comportamento.  

No entanto, médicos, biólogos, continuam sendo treinados para ver o corpo 

simplesmente como uma máquina física, ignorando a importância da energia quando 

se trata de saúde e doenças. 

A maioria dos biólogos é reducionista, ou seja, acredita que os mecanismos 
de nosso corpo físico podem ser mais bem compreendidos extraindo células 

e estudando seus elementos químicos. Acreditam que as reações biológicas 

responsáveis pela vida são geradas como a linha de produção de Henry Ford: 
um elemento químico causa uma reação, que por sua vez causa outra em 

outro elemento, e assim por diante. A ilustração seguinte mostra o fluxo 

linear de informações de A para B, para C, para D e para E. O modelo 
reducionista sugere que, se há um problema no sis- tema, como uma doença 

ou disfunção, a fonte do problema pode ser atribuída ao mau funcionamento 

de um dos pontos da linha de montagem química. "Repor" então a peça 

defeituosa por meio de medicamentos, por exemplo, teoricamente faz com 
que a saúde do paciente se recupere. Esse conceito estimula a pesquisa da 

indústria farmacêutica em busca de drogas mágicas e genes perfeitos. 
(LIPTON, 2007, p. 64) 

 

Diferentemente da medicina oriental, que se baseia num profundo 

conhecimento dos princípios que regem o universo. 
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Durante centenas de anos, muito antes dos cientistas ocidentais descobrirem 

as leis da física quântica, os asiáticos já consideravam a energia como o fator 

principal para a saúde e o bem-estar. Segundo a medicina oriental, o corpo é 
uma complexa estrutura de fluxos de energia chamados meridianos. Nos 

gráficos fisiológicos chineses, essas redes energéticas se assemelham a 

diagramas eletrônicos. Utilizando instrumentos como as agulhas de 

acupuntura, os médicos chineses testam os circuitos de energia de seus 
pacientes exatamente da mesma maneira que os engenheiros eletrônicos 

"consertam" uma placa de circuitos, identificando as "patologias" elétricas. 
(LIPTON, 2007, p. 68) 

 

Segundo, LIPTON (2007), a biomedicina tradicional, baseada em um universo 

de matéria puramente física concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão 

entre mente e corpo. Porém na teoria de Descartes uma grande lacuna ficou sem 

reposta quando este não conseguiu identificar a natureza da mente, porque em tese 

é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter de pensar na incômoda 

figura da mente.  

Sim, a mente (energia) emana do corpo físico exatamente como ele pensava. 

A nova compreensão da mecânica do universo, porém, mostra como o corpo 
físico pode ser afetado pela mente não-material. Pensamentos, que são a 

energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico 

controla a fisiologia do corpo. A "energia" dos pensamentos pode ativar ou 

inibir as proteínas de funcionamento das células que descrevi no capítulo 
anterior. Por esse motivo, quando decidi modificar minha vida, passei a 

observar onde estava despendendo a energia de meu cérebro. (LIPTON, 

2007, pg. 79) 

 

Outrora, LIPTON (2007), confirma ainda, que a realidade de um universo 

quântico retoma conceitos que Descartes refutou. Sim, a mente (energia) emana do 

corpo físico exatamente como ele pensava, o cérebro é que coordena o diálogo 

entre mente e corpo.  

A função do cérebro é coordenar o diálogo entre as moléculas sinalizadoras 

dentro da comunidade. O resultado disso é que, em uma comunidade de 

células, todas elas devem se submeter ao controle de uma autoridade maior. 

O cérebro controla o comportamento de todas as células do corpo. Isso é 
algo importante a se considerar antes de acusar as células de nossos órgãos e 

tecidos pelos problemas de saúde que temos. (LIPTON, 2007, pg. 84) 
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Dentro da Programação Neurolinguística -PNL,  apresenta-se diversas 

técnicas e métodos que possibilitam desbloquear canais energéticos e eliminar 

emoções negativas que podem estar afetando a saúde física e emocional, dentre as 

técnicas pode-se citar o EFT -Técnica de Liberação Emocional, que incide numa das 

muitas técnicas utilizadas em terapias alternativas. A técnica de TFT Thought Field 

Therapy (Terapia do Campo do Pensamento) foi criada pelo Psicólogo chamado Dr. 

Roger Callahan, e adaptada por Gary Craig com o nome de EFT.  

Esta técnica consiste em bater de leve com os dedos em pontos específicos 

chamados meridianos de energia, enquanto faz algumas afirmações positivas. Como 

se fosse uma acupuntura sem agulhas, conforme os passos a seguir, ilustrados por 

SLAVIERO e OLIVEIRA (2017): 

Método de Aplicação do E.F.T.- Técnica de Limpeza:  
* Localizar o Desconforto: Avaliar de 0 a 10 quanto está?  
 
* Toque com a ponta dos dedos no Ponto 1 falando em a Frase Preparação: 
(Desconforto + emoção do momento) Apesar de... Ou... mesmo que.... (dizer o 
desconforto ) .... eu me amo e me aceito profunda e completamente. (repetir 3 
vezes).  
 
* Ponto 2 a 11 Estimulando os pontos dizer em cada ponto: Limpa ... “este 
desconforto”.  



* Usar a respiração no Ponto do Timo (estrela).  
 
* Ponte ao Futuro: Crie uma imagem do que você quer como se já estivesse 
acontecendo e agradeça por isto já estar fazendo parte de sua vida agora.  
 
* Crie uma afirmação para repetir várias vezes.  
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Para que a PNL como um todo tenha e cause efeito, é necessário que a 

pessoa esteja consciente e presente no aqui e agora, vigilante aos pensamentos 

para assim entender a fórmula da “VIDA”, que segundo SLAVIERO (2017), pode ser 

interpretada na seguinte figura:  

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula 

Fundamental 

da Vida 

 

 

A+R = + ou – 

∙ 
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Quando abriu os olhos ninguém mais estava ali. Mas ela parecia ter 
entendido a fórmula fundamental da vida: A= Acontecimentos externos 

(chuva, frio, trabalho, pessoas, roupas, cabelo, trânsito, notícias, religião, 
política...). R= Reação pessoal interna a esses acontecimentos. +ou−= 

dependendo de como reajo minha vida será: negativa ou positiva. Tudo 

depende de minha reação. Os ACONTECIMENTOS não dependem só de 

mim... mas a REAÇÃO eu ESCOLHO. (SLAVIERO, 2017, pg. 28) 

 

A mente consciente é extremamente poderosa, capaz de se sobrepor ao  

inconsciente e modificar as ações, ressignificar as crenças e alterar o estado atual, a 

PNL, por si só, afirma que é possível programar o cérebro modelando a linguagem. 

SLAVIERO (2014, pg.43), reforça ainda, “Cada palavra traz um poder, um efeito no 

nosso psiquismo e na química interior.”  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com esse artigo que a Programação Neurolinguística - PNL é uma 

ferramenta poderosíssima, que fornece incontáveis exercícios e práticas de 

transformação, que quando incorporados a vida cotidiana permite acessar novas 

possibilidades, num universo vasto e infinito, transmutando o ser para um “novo eu”. 

Permitindo ao sujeito, tornar-se consciente do seu inconsciente, protagonista de sua 

história, fazendo-o perceber com consciência e entendimento o mundo que o rodeia, 

as pessoas com quais interage e seu comportamento frente as ações e reações 

diante dos acontecimentos externos. 

Por meio da PNL, descobre-se o incrível poder da mente e sua influência 

sobre o corpo, sobre como se estabelece a relação saúde/doença, seja ela do físico 

ou da alma. A revelação de que a intenção, o pensamento e as palavras sejam elas, 

pensadas ou expressadas, também possuem esse poder e que quando se 

compreende isso se acessa outro nível na vida cotidiana.  

A Programação Neurolinguística permite ao ser tornar-se autoconsciente de 

suas escolhas e atitudes, a mente pode usar o cérebro para gerar "moléculas de 

emoção" e agir sobre todo o sistema. Enquanto o uso apropriado desta consciência 
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pode tornar um corpo doente mais saudável, o controle inconsciente inapropriado 

das emoções pode causar muitas doenças. 

Qualquer coisa é possível neste mundo desde que a mente queira, no 

entanto, só pensar positivo não é o bastante, claro que é importante para a saúde, 

bem estar e autoestima nutrir pensamentos positivos. Porém, muitas pessoas que 

tentam pensar positivo e não atingem esse estado acabam ficando ainda mais 

debilitadas, desesperançosas, acreditando já ter esgotados todos os recursos 

possíveis.  

O que elas não compreendem, é que a mente consciente é a geradora dos 

pensamentos positivos, mas a mente inconsciente é um verdadeiro depósito de 

reações e de respostas a estímulos derivados das experiências vividas, fazendo 

muitas vezes, manter o mesmo padrão de respostas comportamentais frente as mais 

variadas situações ao longo de suas vidas. 

Segundo LIPTON (2007, pg.82), “Você pode repetir centenas de vezes 

afirmações positivas do tipo "as pessoas me amam" ou "irei me curar do câncer". Se 

aprendeu desde criança que não pode ser amado ou que tem saúde frágil, essas 

mensagens programadas em sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos 

os seus esforços para modificar sua vida”. 

É necessário fortalecer o Sábio Interior, enfraquecer os Sabotadores, 

Ressignificar as Crenças e Acessar o Portal de Felicidade Plena. 

Então quando se tratar de PNL, sugiro que se tenha grandes perspectivas, 

porque ela é um agente de grandes e surpreendentes mudanças. 

 

Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é 

que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, 

que nos amedronta. Nos perguntamos: “Quem sou eu para ser brilhante, 

atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo 

isso?..” bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em 

encolher-se para que as pessoas não se sintam inseguras em trono de você. E 

à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos 

às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. (WILLIANSON, apud 

SLAVIERO, 2017, pg. 31) 
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