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RESUMO 

A Programação Neurolinguística juntamente com a Coimalogia e as Sete Leis Espirituais do Sucesso 
usadas em conjunto em um treinamento sistematizado tem o potencial de promover a cura pessoal e 
desenvolver  as capacidades latentes do ser humano  para a conquista da liberdade interior e da 
felicidade. Isso acontece porque a consciência tem o poder de atuar no nível mais elementar da 
existência, e o segredo é descobrir como acessar esse poder. 
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ABSTRACT  

The NLP along with Coimalogia and the Seven Spiritual Laws of Success used together  in  a 

systematic training has  the  potential  to  promote  personal  healing  and  develop  the   latent 

capacities of the human  being  for  the  conquest  of  inner  freedom  and  happiness.   This  is  

because consciousness has the power to act in the most basic level of existence, and the secret 

is to find out how to access that power. 
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INTRODUÇÃO  

 

  

     O Sistema de Treinamento Quântico de Autogestão com Qualidade de Vida é um 

método baseado em treinamentos mentais que tem como objetivo a cura emocional, 

controle do monólogo interno e o controle da imaginação. Sistema porque são vários 

elementos atuando para o mesmo objetivo. Treinamento é referente a fazer e refazer 

um novo comando quer seja físico ou mental. Quântico quer dizer a consciência 

exercendo influência no nível mais elementar da existência, o nível da energia e 

informação. Autogestão porque o objetivo é o autodomínio, autocontrole.  Qualidade 

de Vida é porque deve ser ecológico, ou seja, o que é bom para si tem também que 

ser bom para os outros. 

     Esse Sistema tem também por base o estudo e a aplicação de princípios que 

uma vez incorporados a consciência promovem  a harmonia com o fluxo da vida 

favorecendo a criatividade, os estados mentais positivos e a realização de objetivos. 

     Evolução é a trajetória natural da alma que nesse modelo define-se em três 

estágios: ignorância, realização e iluminação. 

     Portanto, um dos principais objetivos desse Sistema de Treinamento é expandir a 

consciência ao ponto da pessoa desenvolver o poder pessoal tendo cada vez mais 

qualidade de vida, liberdade e domínio da própria trajetória evolutiva. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

     A evolução natural da alma compreende três níveis: ignorância, realização e 

iluminação. Por serem estados de consciência e como a vida é dinâmica, passa-se 

pelos três níveis. Às vezes num único dia experimenta-se os três níveis. 

     No nível da ignorância experimenta-se a consciência de dualidade, vê-se tudo 

separado de si. Portanto esse é o nível dos sofrimentos. E toda vez que se sofre se 

está no nível da ignorância. Nesse nível tem-se o passado como algo real, pois é 
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nele que justifica-se todos os sofrimentos. Como diz Deepak Chopra em seu livro ‘As 

Sete Leis Espirituais do Sucesso’, “nosso torturador de hoje é o que sobrou da gente 

ontem.” 

     O nível da ignorância não é de todo negativo. Por ser dual é nele que se encontra 

a energia da vontade-poder, ou seja, o combustível necessário para ascender-se 

aos níveis superiores. Sendo assim, é extremamente importante para a 

autoconsciência e evolução espiritual. 

     Nele, através da vivência e na criação dos sofrimentos, adquire-se aprendizado e 

maestria e expande-se a consciência, porém de uma forma lenta e dolorosa. 

     Esse é o nível que a maioria das pessoas no planeta atualmente escolhe viver de 

forma mais intensa, mesmo não sabendo que é uma escolha, por se tratar de uma 

herança cultural onde repete-se os padrões e condicionamentos que são reforçados 

através da mídia e de muitas instituições culturais e religiosas. 

     No nível da ignorância os sentimentos e comportamentos são condicionados pelo 

grupo. A tendência aqui é correr para onde a maioria está indo. Fica-se sujeito às 

manipulações e interesses de líderes, e se tem um senso de julgamento limitado. 

Tudo e todos se tornam objetos de possíveis desconfiança e hostilidade, e, muitas 

vezes, tende-se a aniquilação do outro para a preservação de si, seguindo os 

interesses dos líderes e dos grupos que se está inserido. O medo e a raiva nesse 

nível reinam. 

     A evolução pessoal aqui caminha a passos lentos por conta do carma (ação-

memória-desejo) negativo, onde se cria e repete-se hábitos negativos até haver um 

despertar de mudança de atitude.     

     Para mudar de vida, é preciso se libertar da condição cármica atual, ou seja, 

modificar a maneira como se interpreta o que acontece adquirindo um novo 

comportamento. 

     Já no nível da realização experimenta-se a consciência de síntese, portanto, de 

equilíbrio. E uma vez equilibrado vê-se tudo com mais clareza, e, assim utiliza-se 

melhor o potencial interno para conquistas e realizações.  

     Nesse nível flui-se na vida com mais facilidade. O aprendizado e a utilização de 

estratégias é uma característica desse nível. É o poder do foco. Experimenta-se aqui 

sentimentos mais harmoniosos e encontra-se mais rapidamente soluções para os 
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desafios. È o nível onde se acredita que faz e acontece alimentando a ilusão de 

independência.   

     O poder da síntese faz perceber a requintada coexistência dos opostos como 

combustível para se chegar onde se quer e a personalidade torna-se marcante. 

     É o nível da atividade dinâmica na concretização de objetivos. Nesse nível 

também é onde se exerce a liderança de forma consciente. Escolhe-se os próprios 

caminhos por onde trilhar e se torna modelo e referencial para os outros. 

     Esse é o nível usado para manipular as massas e ditar as regras do jogo. 

     É também o nível da paixão, no sentido de impulso, para a satisfação dos 

desejos e instintos. Observa-se que a maioria das pessoas bem-sucedidas e 

respeitadas nas mais diversas áreas se ancora nele. 

     O ego que no nível da ignorância se manifesta como limitado e sofredor , aqui é 

um ego inflado e cheio de si que sabe e exerce seu poder de conquista. 

     Tem-se aqui a tendência para alimentar a necessidade para acumular e se sentir 

superior aos outros para satisfazer a falsa noção de segurança. E assim faz-se 

alianças e parcerias para ampliação dos status quo. E isso também é bom, pois é 

através de pessoas e com pessoas que realiza-se os sonhos e desejos. 

     A consciência de síntese é um nível intermediário entre o objeto referência e a 

autorreferência.  

     Porém, o ego ainda é muito presente, e o ego vive com medo. 

     A evolução da consciência e da inteligência nesse nível acontece de forma mais 

rápida, pois uma vez com as necessidades básicas e instintivas  de conforto, afeto e 

desejo de consideração supridas, fica-se mais aberto a novas possibilidades de 

crescimento. 

     O terceiro nível, o nível da iluminação é onde experimenta-se a consciência da 

unidade. Tudo é a mesma coisa. Está escrito nos Vedas: “Eu sou isto, você é isto, 

tudo é isto, e isto é só o que há.” Neste nível também é onde experimenta-se o 

estado de Samadhi, etapa da Yoga onde se atinge a suspensão e compreensão da 

existência, bem como a comunhão com o Universo. Outras qualidades deste nível 

são o silêncio perfeito, a paz profunda, a aceitação total. 

     A consciência nesse nível não conhece limites,  pois sabe que ela é o Todo, e o 

Todo é mental. 
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     Quando realmente se está nesse nível não se tem desejo, porém experimentá-lo 

e ancorar-se nele é condição essencial para se vivenciar o sincrodestino, ou a 

realização espontânea do desejo, desde que se siga as outras leis espirituais do 

sucesso. 

     Viver de forma alegre, leve e livre de maneira plena só é possível desde que se 

tenha intimidade com o nível da iluminação, pois é nele que se encontra o 

verdadeiro sentido para a existência.  

     Atingir esse nível é o propósito e a base das Sete Leis Espirituais do Sucesso de 

Deepak Chopra, onde se começa com a Lei da Potencialidade Pura e termina a Lei 

do Darma, ou propósito de vida. 

     Isso quer dizer que ancora-se no nível da iluminação através da meditação, do 

silêncio, do não-julgamento, do contato com a natureza e através da caridade, ou 

doação dos talentos únicos para servir e ajudar na evolução da humanidade. 

     Além disso tudo, a prática da gratidão, do amor e do perdão diário acelera todo o 

processo. 

     Esse é o verdadeiro nível da autorreferência, o nível do verdadeiro Eu. Tudo 

começa e termina em si. Não há ninguém para culpar. Portanto, é o nível da 

verdadeira responsabilidade, ou seja, a resposta certa para o momento presente. 

Por isso, esse é o nível onde experimenta-se a magia e a exultação do próprio 

espírito. 

     O Sistema de Treinamento Quântico de Autogestão com Qualidade de Vida 

compreende o uso consciente da vontade, do pensamento, da imaginação e da  

emoção para a mudança de vida, cura pessoal e realização de objetivos.  

     As experiências levadas a efeito no mundo quântico demonstram claramente que 

a consciência exerce efeito direto nas partículas mais elementares da criação, isso 

porque a consciência é formada da mesma “coisa” da qual o Universo é formado e 

cada pessoa é fonte da consciência. 

     A nível quântico tudo é energia e informação e ao alterarmos a qualidade da 

energia e informação no mundo interior, altera-se o  corpo físico e o corpo estendido 

que é o Universo ao redor. E o segredo para isso é a emoção, e emoção pode ser 

treinada através da imaginação dirigida na primeira pessoa do presente do 



6 

 

 
 

indicativo, de preferência em estado alterado de consciência para uma  vivência 

mais intensa. 

     Segundo o co-criador da PNL, Robert Dilts, em seu livro ‘Crenças – Caminhos 

para a Saúde e o Bem-Estar’, diz que “PNL é tudo que funciona”, e nesse modelo de 

Treinamento combina-se métodos que têm demonstrado resultados eficazes na 

transformação pessoal, sendo eles a PNL, a Coimalogia e as Sete Leis Espirituais 

do Sucesso. 

     Dentre as muitas contribuições da PNL utiliza-se aqui o rapport, técnica usada 

para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa,  a importância da 

fisiologia, tom de voz, palavras e movimentos oculares. Essas habilidades  ajudam a 

obter sucesso em qualquer interação com os outros, bem como a observação diária 

dos pressupostos básicos da PNL. 

     O treinamento começa com o tratamento em Coimalogia que quer dizer ciência 

da comunicação imagética, método de tratamento psicoterápico desenvolvido pelo 

Professor Lucio Toassi, filósofo e educador, com base na física quântica e nas 

últimas descobertas sobre o funcionamento da mente-cérebro. 

     A Coimalogia trata o ser integral levantando todos os sofrimentos da pessoa e a 

partir daí leva-a a encontrar as soluções que são estados emocionais desejados. E, 

então, com uma metodologia própria através da imaginação dirigida em estado 

alterado de consciência treina-se as soluções alterando os engramas (memórias) 

celulares gerando transformação no presente, passado e futuro do indivíduo. 

     No modelo dos três níveis de consciência, ou evolução natural da alma, 

apresentados nesse trabalho, ou seja, ignorância, realização e iluminação, o 

tratamento em Coimalogia é a passagem do estado de ignorância-sofrimento para o 

estado de realização-equilíbrio. O indivíduo aqui sabe como gerar os estados 

emocionais positivos e se afastar dos estados emocionais negativos por ter mais 

controle da imaginação e, portanto, da emoção. 

     O passo seguinte agora é ampliar o estado de realização. Para isso utiliza-se a 

mesma metodologia de treinamento da Coimalogia, porém, o que se treina agora é 

viver segundo os pressupostos básicos da PNL e as Sete Leis Espirituais do 

Sucesso.   
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     Isso é feito criando vivências imagéticas dos princípios trazendo as emoções a 

eles associados que naturalmente com o tempo leva o indivíduo a se harmonizar  e 

criar a realidade de acordo com eles. 

     O Treinamento Quântico deve ser feito diariamente em estado alterado de 

consciência na primeira pessoa do presente do indicativo: Eu Sou. 

     Os principais pressupostos básicos da PNL que deverão ser observados 

diariamente são: 

  O mapa não é o território.  

Os mapas mentais do mundo não são  o  mundo.   Reage-se   aos    próprios 
mapas   em   vez   de   reagir   diretamente   ao  mundo.      Mapas   mentais, 
especialmente sensações e interpretações, podem ser atualizados com mais 
facilidade do que se pode mudar o mundo. 

 As experiências possuem uma estrutura.  

Os pensamentos e recordações possuem um padrão. Quando muda-se  este   
padrão  ou   estrutura,  a   experiência   muda     automaticamente.    Pode-se 
neutralizar lembranças desagradáveis e enriquecer outras que  serão úteis. 

 Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo 
também.  

Pode-se aprender como é o mapa mental de um grande realizador  e   fazê-lo 
nosso. Muita gente pensa que certas coisas são impossíveis, sem nunca    ter 
se disposto a fazê-las. Fazer de conta que tudo é possível. Se existir um limite 
físico ou ambiental, o mundo da experiência vai mostrar isso. 

 Corpo e mente são partes do mesmo sistema.  

Os  pensamentos  afetam  instantaneamente  a  tensão   muscular, respiração 
e   sensações.   Estes,  por   sua   vez,  afetam    os   pensamentos.    Quando 
aprende-se a mudar um deles, aprende-se a mudar o outro. 

 As pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam.  

Imagens    mentais,  vozes interiores, sensações e sentimentos são os blocos 
básicos   de   construção   de  todos os recursos  mentais  e   físicos. Pode-se  
usá-los  para  construir   qualquer    pensamento,   sentimento   ou habilidade  
que se deseja,  colocando-os depois  na  própria  vida,  onde quiser  ou  mais 
precisar. 

 É impossível NÃO se comunicar.  

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/estrutura.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/estrutura.htm
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Está-se   sempre  se  comunicando,   pelo   menos   não- verbalmente,  e    as 
palavras são quase sempre a parte menos importante. Um suspiro, sorriso ou 
olhar são formas de comunicação.  Até  os  pensamentos  são   formas de  se 
comunicar conosco,  e  eles se revelam aos outros pelos  olhos,  tons de  voz, 
atitudes e movimentos corporais. 

 O significado da própria comunicação é a reação que o outro obtém.  

Os  outros  recebem  o  que  alguém  diz  e   faz  através   dos   seus   mapas 
mentais do mundo.  Quando  alguém  ouve  algo  diferente  do que  se teve  a 
intenção de dizer, esta é a chance de observar  que comunicação é o  que  se  
recebe.    Observar   como   a   própria   comunicação   é   recebida    permite 
ajustá-la, para que da próxima vez ela possa ser mais clara. 

 Todo comportamento tem uma intenção positiva.  

Todos  os  comportamentos  nocivos,   prejudiciais   ou   mesmo   impensados 
tiveram  um  propósito  positivo  originalmente.  Gritar  para  ser   reconhecido. 
Agredir para se defender. Esconder-se para se sentir mais seguro. Em vez de 
tolerar ou condenar  essas  ações,  pode-se  separá-las  da  intenção  positiva 
daquela  pessoa   para  que  seja  possível  acrescentar  novas  opções   mais 
atualizadas e positivas a fim de satisfazer a mesma intenção. 

 As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas.  

Cada um  tem a sua própria e única história.  Através  dela  aprende-se  o que 
querer e como querer,  o que valorizar,  e como  valorizar,  o  que  aprender  e 
como   aprender.   Esta  é  a  própria   experiência   pessoal.    A   partir   dela,  
deve-se  fazer  todas  as  próprias  opções,   isto  é,  até  que  outras  novas  e  
melhores   sejam acrescentadas. 

 Se o que se está fazendo não está funcionando, faça  outra coisa.  

Fazer   qualquer  outra   coisa.  Se  sempre   se  faz  o  que  sempre   se   fez, 
sempre se conseguirá o que sempre se conseguiu.   Se  se  quer  algo   novo,  
deve-se  fazer algo novo, especialmente quando existem  tantas alternativas. 

 

     O  Treinamento  das  Sete Leis Espirituais do Sucesso com a metodologia  

da Coimalogia é feito criando experiências  e  vivências imagéticas   como  se 

 segue: 

 

Lei da Potencialidade Pura: 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/intencao.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/comportamento.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/intencao-positiva.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/intencao-positiva.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/intencao.htm
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Ver-se em silêncio. 

Ver-se em harmonia com a natureza. 

Ver-se  dando a si mesmo e aos outros a liberdade de ser o que é. 

Ver-se não julgando nada do que acontece. 

Ver-se praticando o não-julgamento. 

Ver-se vivendo na experiência da autorreferência. 

Ver-se em contato permanente com o campo da Potencialidade Pura. 

Ser a potencialidade Pura. 

 

Lei da Doação: 

Ver-se    dando    ao   mundo   tudo   aquilo  que  deseja   experimentar     em 

 abundância na própria vida. 

Ver-se  oferecendo, diariamente,  uma benção a todas as pessoas com quem  

entrar em contato. 

Ver-se recebendo agradecido todas as dádivas que a vida oferece. 

Ver-se aberto e receptivo,  recebendo bênçãos e dádivas em abundância  dos 

 outros. 

Ver-se  mantendo  a  riqueza  circulando na própria vida,  dando e recebendo 

 carinho, afeição, apreço e amor .   

Ver-se  desejando  em  silêncio  felicidade   e  muita  alegria  toda  vez   que  

encontrar alguém. 

Ver-se naturalmente rico. 

Ser  a Lei da Doação. 
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Lei do Carma ou de Causa e Efeito: 

Ver-se  consciente de todas as escolhas que faz  no dia-a-dia. 

Ver-se  observando as escolhas que faz a todo momento. 

Ver-se  plenamente consciente do presente. 

Ver-se  conectado  ao coração sabendo as consequências de cada  escolha  

que faz. 

Ver-se  aprendendo com todas as experiências. 

Ser a Lei do Carma ou de Causa e Efeito. 

 

Lei do Mínimo Esforço: 

Ver-se  aceitando  pessoas,  situações,  circunstâncias,  fatos  como  eles  se 

 manifestarem. 

Ver-se  assumindo a responsabilidade pela própria situação  e por  todos  os 

fatos da vida. 

Ver-se  consciente  das  oportunidades  de  crescimento  e evolução  a   todo  

momento. 

Ver-se dando a si mesmo e aos outros a liberdade de ser o que é. 

Ver-se declarando a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, 

alegria,  liberdade e autonomia em todos os momentos da vida. 

Ver-se leve, alegre e livre. 

Ser a Lei do Mínimo esforço. 

 

Lei da Intenção e do Desejo: 

Ver-se escorregando no espaço vazio. 
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Ver-se entrando em silêncio. 

Ver-se liberando as próprias intenções e desejos no terreno fértil da criação. 

Ver-se e escrever os próprios  objetivos e focalizar  a intenção  diariamente 

 neles.  

Ver-se centrado no estado de autorreferência. 

Ver-se vivendo na consciência do verdadeiro Eu. 

Ver-se vivendo na sabedoria da incerteza. 

Ver-se desfrutando todos os momentos da jornada da própria vida. 

Ver-se realizando todos os objetivos. 

Ver  o  poder  da organização  infinita  do  Universo  cuidando  de  todos  os 

 detalhes. 

Ser a Lei da Intenção e do Desejo. 

 

Lei do Distanciamento: 

Ver-se experimentando excitação, aventura e mistério em todos os momentos  

da vida. 

Ver-se vivendo na excitação do campo de todas as possibilidades. 

Ver-se vivendo com  fluidez,  criatividade e espontaneidade,  conquistando   e  

usufruindo de tudo sem apego. 

Ver-se aproveitando e percebendo as oportunidades em todos os momentos. 

Ver-se dando a si mesmo e aos outros a liberdade de ser o que é. 

Ver-se participando de tudo, mas com envolvimento distanciado. 

Ver-se transformando a incerteza  em  um  ingrediente essencial  da  própria  

experiência. 
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Ver-se seguro e livre em meio a incerteza. 

Ver-se vivendo na sabedoria da incerteza. 

Ver-se entrando no campo de todas as  possibilidades  e  experimentando  a  

excitação de estar aberto a uma infinidade de escolhas. 

Ver-se experimentando toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, e toda 

a aventura da vida.    

Ser a Lei do Distanciamento. 

 

Lei do Darma ou do Propósito de Vida: 

Ver tudo acontecendo para o próprio mais alto bem. 

Ver-se como um  ser espiritual expresso numa forma física. 

Ver-se expressando os próprios talentos únicos. 

Ver-se entrando e vivendo na consciência atemporal. 

Ver-se  colocando  os  talentos  únicos  para  suprir   as   necessidades   dos   

semelhantes.  

Ver-se combinando as necessidades dos  semelhantes com o próprio desejo  

de ajudar e servir aos outros com amor.  

Ver-se experimentando a própria vida  como  uma  expressão  milagrosa  da 

divindade. 

Ver-se experimentando o êxtase e a exultação do próprio espírito. 

Ver-se carregando consigo a consciência  da  atemporalidade  em  todas  as  

experiências limitadas pelo tempo. 

Ser a Lei do Darma ou do Propósito de Vida. 
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     Naturalmente ao se ampliar a consciência de síntese ou realização, cria-se mais 

intimidade com o nível da iluminação ou consciência da unidade. E o nível da 

iluminação é o nível do amor, da gratidão, do perdão e da caridade. 

     Portanto, o treinamento no nível da iluminação é justamente ampliar as emoções 

de amor, gratidão, perdão e caridade juntamente com as de paz, silêncio, aceitação 

e exultação. Como se disse, todos os estados emocionais podem ser treinados e 

ampliados mediante treinamento apropriado. E se faz isso utilizando a mesma 

metodologia através de comandos mentais e vivências imagéticas.    

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

     Todos nascem mestres da ignorância. Isso quer dizer que todos possuem a 

matéria-prima para a construção do novo homem e da nova mulher. Os estados de 

sofrimento, realização e iluminação é uma constante na vida das pessoas. A 

maestria consiste em saber identificar em qual estado se encontra e como ampliá-lo 

ou mudá-lo para outro se essa for a vontade do indivíduo. 

     Através do treinamento quântico exposto brevemente nesse trabalho é possível, 

para qualquer um que queira, se libertar dos sofrimentos ou pelo menos ter mais 

controle sobre eles, e, assim, descobrir o próprio potencial para a felicidade e 

realização adquirindo mais domínio sobre si, o que se traduz em autoconhecimento 

e evolução acelerada. 

     A nível quântico todos são a mesma coisa, e a cura planetária começa com a 

cura do indivíduo. 

    Portanto, as pesquisas mostram que mediante treinamento adequado é possível 

para qualquer um desenvolver o próprio potencial infinito que se encontra, na 

maioria das vezes, adormecido dentro de si, descobrindo assim um sentido maior 

para a vida. E trilhar esse caminho gera felicidade e abundância para todos. 
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