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INTRODUÇÃO 

 

AVISO IMPORTANTE: NADA substitui repetir e saturar 
positivamente a mente com estímulos para a prosperidade e a 
abundância, seja como for. É preciso que isso fique bem claro!  
 
Não vá adiante se não tiver disposição de envolver-se com os 
vídeos, áudios, afirmações, perguntas poderosas, tarefas de 
coaching e ensaios mentais, pois a probabilidade de que 
funcione desse jeito não é alta. Você tem maiores chances se 
criar uma rotina contínua de uso desses conteúdos, para que eles 
reprogramem o foco da sua mente.  
 
E para isso é necessário tempo. É necessário criar, cultivar e 
reforçar novos caminhos e estruturas neurológicas para essa 
mudança, como diria o Dr. Richard Bandler, um dos criadores da 
Programação Neurolinguística. 
 
Aqueles que vão obter mais sucesso com esse programa serão, 
CERTAMENTE, aqueles que vão envolver-se mais profundamente 
com os conteúdos e suas práticas. Fica aqui o aviso dado! 
 

O QUE É ENGENHARIA MENTAL 
TRANSFORMATIVA? 

 
 
Minha experiência pessoal e profissional com a hipnose me fez trilhar um 
caminho e desenvolver uma abordagem únicos comparado com meus 
colegas nas diversas áreas nas quais atuo. 
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A maioria de meus colegas psicólogos ignora o uso clínico da hipnose e os 
que já ouviram falar raramente (para minha surpresa) usam-na. A maioria 
deles cita Sigmund Freud fora de um contexto de análise quando o mesmo 
teria desencorajado seu uso. 

Freud aprendeu hipnose com Charcot. Segundo Alberto DellÌsola, “O uso da 
hipnose por Charcot era simples. Ele primeiro colocava os pacientes em 
estado hipnótico. Depois, ordenava que, ao acordar, o doente não 
apresentasse mais determinado sintoma. Após a ordem, o paciente era 
acordado. Na maioria das vezes, o sintoma realmente desaparecia, sem que 
o enfermo soubesse o motivo. 

Era a técnica da sugestão hipnótica direta. Freud percebeu que, se a 
sugestão hipnótica era capaz de livrar os pacientes dos sintomas, a histeria 
não era uma doença fisiológica com origem no útero, mas um mal 
psicológico. Desbravar esse terreno oculto passou a ser seu grande objetivo 
de vida”. 

Mais adiante, ele nos lembra: “Freud fez da hipnose sua principal arma para 
aliviar os sintomas dos pacientes”. E seguiu com a hipnose no consultório. 
Mas, ao longo dos meses, percebeu que sua atuação era quase mecânica. 
Freud desejava compreender as origens das perturbações dos pacientes. 
Não estava feliz no papel de burocrático hipnotizador”.  

A melhora com a abordagem hipnótica de Charcot  era passageira porque, 
ao sair do transe, as pessoas não se lembravam mais do que haviam falado 
quando estavam hipnotizadas. Para Freud, isso fazia do paciente “um 
viciado dessa espécie de terapia”. 

Freud decidiu procurar um novo método de investigação. Com a técnica da 
associação livre, o médico pedia ao paciente, agora consciente e deitado 
em um divã, para falar o que viesse à sua mente, permitindo ao analisado 
expor temores, desejos, pensamentos, sonhos e lembranças. E em 1918 ele 
escreveu: “O tratamento pela hipnose é um procedimento inútil e sem 
sentido”,  

No entanto o que parece ter faltado a Freud foi a possibilidade de 
compreender que a hipnose pode ser feita de outras formas que não um 
processo mecânico com comandos diretos e tão limitados sem 
consideração dos aspectos das dinâmicas emocionais e psicológicas dos 
pacientes. 
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Milton Erickson resolve o problema com uma abordagem indireta centrada 
no paciente e suas necessidades, mas ao mesmo tempo trabalhando as 
dinâmicas psicológicas dos mesmos, com inúmeras técnicas para distrair a 
mente consciente, usando muitas vezes o sintoma como “porta de entrada” 
para a cura, prescrevendo-o muitas vezes (o paciente deveria fazê-lo 
conscientemente e propositalmente, por exemplo. A ênfase vai para a 
interação entre o hipnotizador e o cliente. Sendo assim, o “transe” muitas 

vezes nem era necessário. 

Outras escolas de hipnose enfatizam os níveis de transe e insistem que o 
hipnotizador deve procurar conhece-los bem e mover seu paciente 
propositalmente entre eles. Outros como o autor, com forte influência 
Ericksoniana, preferem “ deixar acontecer”. 

Erickson e seus feitos ficaram muito famosos, o que fez com que Gregory 
Bateson recomendasse que Richard Bandler e John Grinder fossem estudar 
sua “ excelência”. Os mesmos estavam  estudando outros terapeutas 
capazes de feitos maravilhosos como Fritz Pearls e Virginia Satir, o que mais 
tarde viria a se constituir como “Programação Neurolinguística” ou PNL. O 
vocabulário hipnótico de Erickson foi “ modelado”  e usado como uma das 
linguagens da PNL para dar melhor acesso ao Inconsciente ou como eles 
chamam, “ Estrutura Profunda” .  Ademais o autor ouviu pessoalmente de 
Richard Bandler em muitas formações que ele e Grinder também 
desejavam obter muitos dos efeitos da hipnose sem os processos 
hipnóticos. 

A psicologia da PNL, ao contrário das outras  psicologias, é centrada mais 
no trabalho com a “estrutura”  do que nos “conteúdos”. Em trabalho com 
fobias, medos e ansiedade, por exemplo, mais do que procurar uma causa, 
o foco vai para as estratégias as quais envolvem sequenciamentos de 
fatores neurológicos e significados linguísticos. Os padrões de PNL 
desconstroem essas combinações “problemáticas” (programações 
neolinguísticas”) ajudando com que o paciente tenha escolhas mais 
saudáveis, assim como condições para criar novas programações dentro de 
pressupostos identificados como geradores de processos mais saudáveis 
para o mesmo. 

Embora não seja incomum encontrar pessoas que sejam da psicologia, 
tenham estudado hipnose e PNL, raramente existe um discurso de integrar 
efetivamente esses campos num processo único. Em muitos casos essas 
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pessoas têm seus “momentos distintos” de psicoterapeuta, hipnoterapeuta 
e programador neurolinguístico. Mesmo usando com o mesmo paciente. 

O autor desse artigo fez uma escolha de estudar e aplicar de forma 
integrada as várias abordagens da PNL: A original de Bandler e Grinder, de 
cada um separado, de Robert Dilts e Judith DeLozier, Michael Hall entre 
outros líderes, com o diferencial de usar um padrão de um com auxílio de 
abordagens de outros num mesmo procedimento. 

Engenharia Mental Transformativa foi uma tentativa do autor de unificar 
verdadeiramente os papeis de terapeuta, programador neurolinguístico e 
hipnoterapeuta numa prática clínica integrada. 

Richard Bandler foi minha inspiração inicial quando desenvolveu o Design 
Human Engineering ™ e o Neuro-Hypnotic Repatterning ™ , especialidades 
“ spin-off”  da PNL. Bandler descobriu que além das modalidades VISUAL, 
AUDITIVA, CINESTÉSICA, OLFATIVA E GUSTATIVA, a estrutura das 
experiências subjetivas estava em detalhes específicos das mesmas. Numa 
experiência depressiva, por exemplo, a “ força” da depressão é 
representada por um dado paciente, por exemplo, como uma imagem 
parada em preto-e-branco sem som onde o mesmo tem um diálogo interno 
autodepreciativo e uma sensação de aperto na garganta. Sendo assim, no 
referido caso, o profissional começaria a modificar tais representações 
usando inclusive recursos hipnóticos para acessar a mente inconsciente. 

Richard Bandler prega abertamente contra terapias extensivas, chegando a 
sugerir que seus aprendizes cobrem “pela mudança”. E aí o autor começou 
a se perguntar o que fazer com aqueles pacientes clínicos com uma 
dinâmica psicológica e emocional mais complexa em busca de mais do que 
“ uma cura” .  

Em muitos casos, a terapia com Engenharia Mental Transformativa exige 
uma combinação de terapia falada, induções hipnóticas com padrões 
hipnóticos agregados e padrões de PNL sem um setting hipnótico, com 
ênfase mais em procedimentos hipnóticos os quais vem depois de um 
“follow-up” (acompanhamento) do trabalho feito na sessão anterior. O 
procedimento com ou sem hipnose explicita é gravado, preferencialmente 
e enviado ao paciente para “reforçar” o padrão de mudança. Pode-se fazer 
uma “terapia breve” ou uma terapia mais extensiva para a reestruturação.  

A “ combinação mágica” dos estados hipnóticos com o “ poder 
transformador de estruturas” da PNL geram mais dinamismo e 
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empoderamento transformacional. Mais do que cada universo (PNL e 
Hipnose) podem fazer separadamente.  

“ Engenharia Mental Transformativa” é a tentativa de usar o mapeamento 
fornecido tanto pela PNL sobre Mapas, Níveis Neurológicos, Trabalho 
profundo com Crenças, Modalidades e Submodalidades, Padrões 
Cinestésicos, poderosos Padrões de Linguagem, Modelagem e Estratégias 
com o conhecimento, estudo e uso de padrões hipnóticos e possibilidades 
de intervenções e comunicações hipnóticas eficazes numa abordagem 
clínica integrada. “ Engenharia” sim, pois existe um estudo. Compreensão e 
intervenção planejada em fatores estratégicos essenciais para a otimização 
de significados, estados, respostas neurolinguísticas e somáticas favoráveis 
para a superação de estados, experiências e condições de vida limitantes. 

Estamos no início de uma grande jornada! 

 

PROSPERIDADE 

 

O que é prosperidade para você? 
 
Você está satisfeito(a) com seus resultados nessa área? 
 
O que – especificamente – são “resultados” nessa área? 
 
Este curso e e-book foram desenvolvidos com base em estudos e 
fatores importantes os quais são considerados estratégicos para o 
desenvolvimento de condições estruturais psicológicas para a 
prosperidade e o sucesso pessoal e profissional, de acordo com 
vários autores. 
 
Não posso garantir e afirmar categoricamente que você terá 
prosperidade e sucesso com esse programa, mas posso afirmar 
que você contará com o suporte de estudos e ferramentas 
importantes e relevantes por trás do mesmo, os quais vão gerar 
maiores e melhores condições internas para colocar em 
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funcionamento fatores essenciais com chance de construir na 
mente inconsciente e consciente um foco e direcionamento 
mental próspero de dentro para fora. 
 
Eu combino recursos da Programação Neurolinguística, do 
Coaching, da Hipnoterapia, do Design Human Engineering  - DHE 
™ e do Neuro-Hypnotic Repatterning - NHR™  
 
Cada vídeo e áudio assim como técnicas neste e-book foram 
desenhados no formato de exercícios estruturados, indução ou 
repetição de afirmações, e devem ser praticados no mínimo 21 
vezes com foco  num mesmo objetivo pretendido referente à 
prosperidade, para que a mente possa acostumar-se a 
“funcionar” diferente da forma usual e, portanto, mais próxima 
daquilo o que se deseja. No caso, da prosperidade e  da 
abundância. 
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CAPÍTULO 1 

O APRENDIZ DE FEITICEIRO ATIVAMENTE REFLETINDO SOBRE 
PROSPERIDADE E ABUNDÂNCIA 

Em um de meus encontros com o grande mestre dos segredos da 
mente  a quem apelidei carinhosamente de Merlin em meus livros 
“Aprendiz de Feiticeiro” e “O Retorno do Mago” eu, Marcello, seu 
discípulo mais fiel, perguntei-lhe numa dada ocasião:  

“Quanto vale a vida que Eu mereço ter”? 

Curioso com meu questionamento, ele me devolveu, 
perguntando: 

“Como são as IMAGENS, os DIÁLOGOS INTERNOS, os SONS e as 
SENSAÇÕES dessa minha vida desejada”? 

Refleti sobre minha experiência interna e  respondi: “Eu estou 
iniciando uma jornada para construir um novo significado na vida 
para desenvolver processos de prosperidade, crenças e 
impressões internas sobre ganhar dinheiro. Experimento o prazer 
de ter-me  já dado permissão interna para prosperar e, como uma 
de suas muitas expressões, ganhar dinheiro”. 

Sorrindo, ele me perguntou: Mas, afinal de contas, o que é 
“prosperidade”? 

Consultamos o Google e descobrimos que Prosperidade (do 
latim prosperitate) refere-se à qualidade ou estado de próspero, 
que, por sua vez, significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, 
afortunado (Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.0, 
e Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001.). 
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Foi quando ele me desafiou: Pergunte-se com base nisso “como 
seria Eu dar-me, ainda hoje, permissão para prosperar 
imediatamente”?   

Assumindo como uma verdade possível, ele me perguntou: 
“COMO SABERIA que a prosperidade está fazendo cada vez mais 
parte de sua vida se já tivesse se dado essa oportunidade”? 

Pense inconscientemente! Disse ele, pois “a maioria das pessoas 
pobres e de classe média trabalha por dinheiro, e esse é seu maior 
problema: O significado do dinheiro como um FIM, e não como 
um MEIO para a prosperidade e para a vida que merecemos ter”. 

Eu acredito que “eu  comando minha mente inconsciente para 
que esta possa aprender fazer o dinheiro trabalhar para mim”. E 
continuou: “Experimente repetir para si: “Você, mente 
inconsciente, que está comigo por toda uma vida, fazendo 
funcionar processos internos diversos, reações bioquímicas e 
sinapses cerebrais, você, mente inconsciente, que cria sonhos e 
produz ideias inusitadas, você, mente inconsciente que gera 
reações diversas, você que dá sinais o tempo todo da existência 
de uma atividade organizada além da consciência, programa se 
respiro daqui por diante o foco da minha mente me dando, dessa 
forma, a oportunidade de criar um significado de “prosperidade 
como algo muito além do processo inevitável e inescapável de 
“ganhar dinheiro”, pois só assim vou escapando todos os dias do 
círculo ilusório: trabalhar, ganhar dinheiro, consumir, pagar 
contas, se endividar, conseguir um empréstimo, pagar juros, etc.”.  

Já notando claramente algo diferente em mim declarei: “A mente 
inconsciente continuando a ter essa ideia em mente começa a 
mudar ainda mais a forma como me sinto”, e percebendo ainda 
mais  a mudança comentei: “Ter um emprego seguro e um salário 
previsível é o sonho da maioria das pessoas. A questão não é o 
emprego ou o salário. Se a pessoa é assalariada, autônoma, dona 
de um pequeno ou grande negócio, a questão que acho 
importante perguntar-me daqui por diante é: “Qual o tipo de vida 
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que eu mereço construir para mim, para minha família e para 
pessoas que me são muito caras”? 

Merlin compreendeu a evolução que estava sendo processada em 
minha estrutura e sugeriu:  

“Experimente também perguntar-se: “O que é muito importante 
de estar presente em minha vida, independente de quanto 
dinheiro tenho em minha conta bancária?  

O que não tem preço e só depende de mim para cultivar”?  

Pois um dia disse: “Eu escolho colocar o foco em processos que 
vão além de ganhar meu salário, pagar contas, pagar juros 
indefinidamente e trabalhar para o banco e para as 
administradoras de cartão, pois o reajuste do salário e até mesmo 
as promoções farão muito pouca diferença para a maioria das 
pessoas. Não raro, a maioria vai arranjar novas formas de 
continuar no velho padrão: aumentando o limite do cartão de 
crédito e do cheque especial, comprando carros mais caros, 
viagens e casas mais caras. E, no final, estarão ainda mais 
endividados que antes como se estivessem correndo sem 
realmente terem saído do lugar”.  

Eu sorri e disse: “Lembro-me de ter feito várias vezes a 
programação: “Você, inconscientemente, pode administrar a 
aquisição das coisas boas de minha vida como viagens, carros, 
compras e tudo mais, e me dar, ao mesmo tempo, a 
responsabilidade e consciência sobre como uso recursos, m 
recursos, inclusive e sobretudo os recursos financeiros, aliados 
aos poderosos recursos internos”.  

Sim, Marcelo, disse meu amigo Merlin. “Há inúmeros casos 
verídicos de ganhadores da loteria ou atletas que ficaram ricos e, 
anos depois, estavam pobres outra vez ou mais pobres que antes. 
Na verdade, eles nunca souberam lidar com o dinheiro e com a 
administração de suas vidas financeiras e acabaram retornando 
para um padrão o qual foi inconscientemente programado por 
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eles, tal como programamos o termostato de um aparelho de ar 
condicionado para uma temperatura específica. Essas histórias 
contraditórias provam que “prosperidade” não é sinônimo de 
“dinheiro”.   

Acho que tudo o que estamos fazendo aqui pode significar que 
“Eu e você vamos construindo uma poderosa ideia onde 
Prosperidade é- sobretudo - uma atitude na vida, e o dinheiro que 
também se manifesta inconscientemente é uma de suas inúmeras 
consequências inescapáveis”. Até porque “há outras incríveis 
histórias de pessoas que mal tinham o que comer e/ou onde 
morar, mas desenvolveram o compromisso de construir 
resultados significativos para suas vidas, apesar de todos os 
fatores contrários. Muitos emergiram de favelas e de condições 
bastante desfavoráveis, desafiando não só seus próprios mapas 
internos, mas muitos outros mapas: sociais, culturais, econômicos 
entre outros.  Há histórias de judeus prósperos durante a segunda 
guerra mundial que perderam tudo e chegaram praticamente 
com a roupa do corpo nos Estados Unidos e ouros lugares e 
construíram do “zero” um novo negócio, ficando ricos 
posteriormente”. 

“Prosperidade para mim, agora! – disse – “ Significa a decisão de 
buscar novos significados construtivos para o que já possa ter 
experimentado como medo, receio, ou na forma de histórias de 
fracassos financeiros passados assuntos e outros tópicos 
desconhecidos, colocando o foco naquilo o que é mais importante 
que o medo.  

O medo da mudança que antes experimentava é o primeiro 
obstáculo vencido! Sabe-se que tudo aquilo o que é novo, mesmo 
que racionalmente nos pareça melhor e mais apropriado ameaça 
de alguma forma algumas pessoas e alguns tendem a repetir o que 
conhecem, por mais que saibam racionalmente que aquilo é 
errado”. 

Merlin completou: “Algumas pessoas, ao contrário de mim, criam 
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o hábito de evitar aprofundar o conhecimento sobre dinheiro, 
investimento e finanças, quando deveriam, tal como faço cada vez 
mais,  associar prazer e satisfação ao processo, pois é o que nos 
liberta do círculo vicioso do endividamento. Muitos pressupõem 
que é muito difícil, quando na verdade não é. Basta que comecem 
devagar, porém de forma consistente”. Olhando-me nos olhos 
disse: “E você encontrará a forma agora”! 

 Tendo percebido a importância do que estávamos considerando, 
refleti em voz alta: “Como posso criar meios e formas divertidos e 
prazerosos para aprender sobre finanças, investimento e gerência 
financeira de hoje em diante? Onde, como, com quem e porque 
posso me beneficiar dessa prática ao mesmo tempo em que vou 
significando as coisas de outra forma”?  

“Há o medo do novo... ou já lembrou de esquecer disso também?” 
disse  meu amigo muito mais dando um comando que sei que 
lembrarei de esquecer no nível consciente em breve.  

“Talvez “medo” seja uma reação aceitável em alguns contextos 
específicos, quando diante de um leão faminto sem proteção, por 
exemplo”. Retruquei. 

Merlin sugeriu: “Já tendo em mente agora crescer, melhorar e 
gerir melhor a vida financeira, considere pensar: “de que forma 
mais positiva e construtiva posso descrever o “medo” do novo e o 
“medo” de lidar com finanças”? “Qual o “ponto positivo” por trás 
dessa reação de medo”? Perguntou ele.  

E continuou... Repita para si: “Essa parte que gerava essa resposta 
de medo ou outra similar até hoje estava tentando fazer o que por 
mim? Alertar, mostrar, dizer, fazer –me sentir o que”? E também: 
“O que eu escolho refletir sobre isso me dando uma oportunidade 
para  que – melhor e mais positivamente – em minha vida”?  Disse 
uma vez (agora me lembro)  para um cliente: “Eu sei que talvez 
você precise de um tempo para refletir algumas vezes sobre essas 
perguntas e processar tudo isso de outra forma”. 
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Processando continuamente inconscientemente respondi: “Eu 
tenho o desejo de experimentar ainda mais prazer em minha 
vida”.  

Meu amigo aproveitou a deixa e continuou: “Muitos têm medo de 
perder o que juntaram, por isso não fazem nada de novo deixando 
de usar seus recursos, inclusive os financeiros, de forma 
inteligente. Vivem sonhando com um aumento ou promoção, e, 
nesse meio tempo, para aliviar o medo e a ansiedade, gastam seu 
dinheiro e se endividam no cartão de crédito, empréstimos e 
cheque especial. Você deve conhecer alguém assim...” 

“No entanto eu escolho algo diferente e melhor para minha vida”! 
Respondi enfaticamente. “Porque desejo ter prosperidade que 
também traz dinheiro, escolho aguçar minha curiosidade 
transcendendo o significado do dinheiro enquanto um fim. Não 
quero apenas colecionar papel com cara de pessoas notáveis 
mortas, flora e fauna exótica de vários lugares do mundo. Quero 
continuar a construir algo maior e melhor que apenas a 
quantidade de papel-moeda e que agregue valor à minha 
qualidade de vida, pois sei que poder  do ser humano próspero vai 
além do dinheiro”.   

Meu amigo compreendendo que eu assimilava tudo me disse: 
“Antes do dinheiro ser criado, já existiam no mundo indivíduos 
prósperos, porque prosperidade é uma condição universal. Uma 
escolha e um estilo de vida”. 

“O papel-moeda traz qualidade de vida ou a qualidade de vida traz 
o papel-moeda”? Perguntei. “Como seria trabalhar – ativamente, 
tanto conscientemente quanto inconscientemente – tanto na 
melhoria da qualidade de vida quanto na gerência dos recursos 
pessoais, incluindo os recursos financeiros”?  

Quase me interrompendo ele ofereceu: “Muitos repetem 
metáforas equivocadas sobre dinheiro as quais poderia 
desfragmentar a cada respiração: por exemplo, que devem correr 



 14 

atrás dele. Melhor é tomar uma decisão sobre o significado deste 
processo e correr “na frente” de processos que geram  dinheiro e 
prosperidade. E para que isso possa acontecer, o dinheiro pode 
ser visto, naturalmente, como uma extensão e uma expressão 
daquilo o que estamos fazendo sobre nossas vidas. Outros 
repetem que “dinheiro é sujo”, ou que “dinheiro não traz 
felicidade”, ou mesmo que “é mais fácil um camelo passar por um 
buraco de uma agulha que um rico ir para o céu” (essa última 
sendo um famoso erro grosseiro de tradução)”. 

Fazendo uma pausa ele sugeriu que eu pensasse: “Quais são as 
coisas boas que posso pensar sobre o dinheiro? Mais dinheiro em 
minha vida é uma oportunidade para que além do dinheiro? Quais 
são as coisas importantes que mais dinheiro podem me ajudar a 
contemplar e como me sinto imaginando-as em minha vida 
agora”? 

Fiquei refletindo em silêncio sobre aquelas palavras e ele 
prosseguiu: “Na medida em que estamos dando o melhor de nós 
para o universo, é perfeitamente natural e até mesmo normal e 
esperado que o universo retribua proporcionalmente. Não 
necessariamente hoje ou amanhã, mas logo, na hora certa 
talvez...  Tal como no caso de um amigo a quem hospedamos e 
tratamos bem, somos gentis e nos interessamos por ele e suas 
necessidades e desejos e, na primeira oportunidade, ele retribui 
com prazer”.  

“O desafio, prosseguiu, é que nem sempre estamos nos dando o 
que seria o  melhor, ou dando nosso melhor para o Universo. Nem 
sempre gostamos e investimos o suficiente de nós mesmos de 
forma recorrente e consistente para estarmos em nossa melhor 
forma. Sendo assim, nossas possibilidades de “dar nosso melhor” 
já ficam automaticamente comprometidas. Já foi dito: “sorte é a 
competência que encontra um meio de expressão”. 

Mas “Como posso dar meu melhor para o Universo de forma mais 
consistente e frequente? Como posso gostar ainda mais de mim a 
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ponto de “influenciar” o que existe além de mim? Como o mundo, 
as pessoas e nossos clientes potenciais podem perceber mais 
valor em nós e no que vem de nós”? 

Essas são boas perguntas! Respondeu o mestre. E prosseguiu 
transformando tudo:  “Enquanto o “mapa mental” interno 
negativo e disfuncional perdurar, o resultado aquém do que 
desejamos nada mais expressa o que estamos fazendo por 
merecer”. Pessoas podem comprometer-se, por exemplo: 
“Porque desejo um resultado diferente, comprometo-me então a 
agir diferente”. Me pergunto se, agora, “você já começou a pensar 
em sobre quão diferente você pode estar já imaginando mudar 
aspectos da sua vida neste sentido. E quais as alternativas 
atraentes para seguir adiante num eficaz, porém divertido 
plano”... 

Pois é, respondi. “Muitos autores no campo da comunicação e do 
desenvolvimento pessoal são categóricos em a afirmar que somos 
responsáveis pelo retorno que recebemos do mundo, do 
Universo”.  

Sim, respondeu ele. Mas “se quisermos prosperidade e 
abundância, é melhor “arrumar a casa” em primeiro lugar. Posso 
me perguntar todos os dias: “Como posso me alinhar para ficar 
cada vez melhor e, inevitavelmente, prosperar? Como melhor 
posso escolher me comprometer com o que quero para minha 
vida, verificando se o grande “mapa” que me guia é o mais 
adequado para lidar com o “território”, que é a vida a que desejo 
viver”?  

Recentemente um cliente me disse que alguém lhe perguntou: “O 
que é o seu melhor”? 

Essa pessoa interessada em prosperidade e abundância deveria 
perguntar-se na verdade: “Como melhor posso estar em contato 
com e praticar o meu melhor? O que pode me colocar ainda mais 
e mais perto disso”? 
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Ele respirou e continuou: “Alguns tendem a culpar coisas, pessoas 
e situações por não serem notados, por não receberem a atenção 
desejada, ou por não estarem tendo as oportunidades que 
gostariam de ter, deixando de investir no poder que tem de 
comunicarem-se consigo e com o mundo” 

O melhor, continuou ele, é dizer: “eu me implico com os 
resultados que estou colhendo e sei que aprendo com eles . Não 
adianta culpar o chefe, o governo ou o sistema pelo meu 
resultado.  Nem a mim.  Recentemente disse a um amigo desejoso 
de prosperar: “Não é que você seja incapaz de prosperar. Talvez 
você apenas não tenha se dado a oportunidade de desenvolver 
prosperidade da forma mais apropriada”. 

Você está certo, respondeu meu amigo. “As pesquisas confirmam 
que o mais poderoso meio de comunicação é a linguagem não 
verbal. Não adianta alguém ter a intenção de prosperar ou 
transmitir uma “imagem próspera” se não a desenvolveu 
interiormente”. 

 Mas “como melhor posso desenvolver meios para acreditar 
verdadeiramente no meu potencial”? Perguntei. “De que forma 
posso explorar isso para que o processo seja o máximo divertido 
e prazeroso”? 

Prosperidade é, na verdade, “um significado sobre quem eu sou, 
sobre o quanto posso me julgar merecedor de receber um retorno 
por quem melhor me torno”. Ele disse. “Ganhar dinheiro” é 
apenas um entre inúmeros indicadores e símbolos sobre o que 
posso gerar e alcançar na vida e é consequência direta de minha 
autoimagem, autoestima, coerência, consistência e capacidade de 
me comunicar de forma eficaz”.  

Penso que “algumas pessoas se percebem muito aquém de onde 
gostariam de estar e sentem raiva, medo e outras emoções por 
isso. Disse a um cliente que estava aberto a prosperar: “essas 
coisas não são “coisas” e sim processos, os quais podem já estar 
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em franco e honesto processo de transformação no exato instante 
em que vai filtrando esse poderoso conhecimento pelo seu 
sistema”. Tratar processos como se fossem “coisas”, pode fazer 
com que  acredite de fato ter “raiva” e “paixão”, por exemplo. Na 
verdade, eles não “tem” nada disso, e sim “fazem” essas coisas 
em suas vidas, o que é ótimo pois isso pode ser desfeito”. 

Mas “o que posso aprender com a forma limitante que me 
mantinha aquém dos resultados os quais desejo ter?  Quando 
posso fazer – o que – diferente do que fazia antes? Em quais 
momentos, contextos e  oportunidades posso, agora, pensando, 
começar a processar, agir e produzir em geral uma mudança para 
melhorar minha qualidade de vida”? 

Ele sorriu e me desafiou: “Como seria se essa energia se 
organizasse de forma mais construtiva para que possa ter 
condições de gostar de perseverar, construir e refazer passos e 
objetivos”? Culpar-se pelo que deu errado no passado ou por algo 
que sofreu ou fez corrói e destrói suas possibilidades. Disse para 
aquele cliente:  “Se usar essa energia para construir sua 
prosperidade, o resultado será diferente. Nós é quem devemos 
decidir se o copo pela metade está “meio vazio” ou “meio cheio”.  

 A pessoa, grupo ou entidade que deseja prosperar, pode já 
começar a desenvolver um “senso de prosperidade” pessoal e 
profissional independente do dinheiro, pois prosperidade implica, 
entre outras coisas, na disponibilidade para gerenciar as 
habilidades e competências internas. 

 Podemos buscar meios através dos quais será mais fácil escolher 
gostar de nós mesmos o suficiente para investir em nosso 
desenvolvimento e cuidando de nossa economia energética. 
Assim como fazemos com as finanças, podemos investir e injetar 
novos significados, pensamentos, sentimentos, atitudes e 
comportamentos, deixando que esse “padrão próspero” cresça, 
tal qual numa renda. Para isso, podemos escolher formas 
interessantes para ter paciência, ao mesmo tempo em que 
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ficamos atentos a outros investimentos, porém com cuidado para 
não desperdiçar de forma impulsiva e imatura todas as nossas 
reservas”.  

Meu amigo me perguntou então: “Quais “aplicações ou 
investimentos emocionais” você vai desejar fazer todos os dias? 
Como, especificamente? Como, especificamente, pode contribuir 
para explorar o seu melhor e deixar que este se manifeste? De que 
formas positivas, prazerosas, divertidas e saudáveis podemos 
fazer tudo isso cada vez mais parte de nossa vida? Como começar? 
Quais os primeiros passos realísticos nesse sentido”? 

Pessoas ficam “cegamente hipnotizadas” pelo dinheiro, e se 
esquecem que prosperidade não é sobre dinheiro, e sim sobre 
planejar metas, objetivos, buscar a excelência, coerência, 
construir passo a passo a mudança, exatamente como fazemos 
com qualquer outro objetivo na vida”. 

O mestre fez uma pausa e continuou logo a seguir: 

“Considerando  prosperidade, por que você pode tê-la? Por que 
você é capaz de desenvolvê-la? E por que a merece? 
 
 Meu amigo fez a última manobra mágica: “ Você vai repetir por 
trinta dias o que vou ensinar-lhe a seguir, e quando lembrar de 
esquecer no nível consciente do que foi dito, você buscará 
continuamente respostas para todas essas questões. Sobretudo o 
que está entre “  “. 
 

Obs. Leia esse capítulo no mínimo uma vez por semana. A 
linguagem hipnótica e os comandos embutidos instalam 

inconscientemente processos neurolinguísticos prósperos nos 
processos mentais. 
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CAPÍTULO 2 

CONSTRUINDO PROSPERIDADE E ABUNDÂNCIA 

 
Prosperidade (do latim prosperitate) refere-se à qualidade ou 
estado de próspero, que, por sua vez, significa ditoso, feliz, 
venturoso, bem-sucedido, afortunado 
(Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.0, 
e Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2001.). 
 

“Conta-se que o rei da Frígia (Ásia Menor) morreu sem deixar 
herdeiro e que, ao ser consultado, o Oráculo anunciou que o 
sucessor chegaria à cidade num carro de bois.  

A profecia foi cumprida por um camponês, de nome Górdio, que 
foi coroado. Para não esquecer de seu passado humilde ele 
colocou a carroça, com a qual ganhou a coroa, no templo de Zeus. 
E a amarrou com um enorme nó a uma coluna. O nó era, na 
prática, impossível de desatar e por isso ficou famoso. 

Górdio reinou por muito tempo e quando morreu, seu 
filho Midas assumiu o trono. Midas expandiu o império ,mas não 
deixou herdeiros. O Oráculo foi ouvido novamente e declarou que 
quem desatasse o nó de Górdio dominaria todo o mundo. 

Quinhentos anos se passaram sem ninguém conseguir realizar 
esse feito, até que em 334 acc. Alexandre, o Grande, ouviu essa 
lenda ao passar pela Frígia. Intrigado com a questão, foi até o 
templo de Zeus observar o feito de Górdio. Após muito analisar, 
desembainhou sua espada e cortou o nó. Lenda ou não o fato é 
que Alexandre se tornou senhor de toda a Ásia Menor poucos 
anos depois. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Menor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profecia
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Midas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
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É daí também que deriva a expressão "cortar o nó górdio", que 
significa resolver um problema complexo de maneira simples e 
eficaz”. 

Como um dos fundadores da Programação Neurolinguística, Dr. 
Richard Bandler diz, nós pensamos que “pensamos”, mas, de fato, 
nós ”relembramos”. Isso significa que ficamos no que muitos 
chamam de nossa ZONA DE CONFORTO, a qual, na maioria das 
vezes, não é nada confortável.  

Zona de Conforto é o nome dado para a estruturação e repetição 
de um conjunto de padrões em nossas vidas os quais criam um 
“estilo de vida”, fazendo a pessoa repetir continuamente uma 
série de atitudes e comportamentos congruentes  com um dado 
significado assimilado. Na maioria das vezes o processo é em 
grande parte inconsciente. 

Por exemplo: Uma pessoa que repete continuamente “não tenho 
sorte na vida” ou “não consigo ganhar dinheiro”. Essa pessoa 
assumiu no nível da identidade uma versão de suas crenças 
limitantes, como se fosse uma espécie de auto – hipnose ou “PNL 
ao contrário”. Uma programação que busca e confirma essa 
versão que acaba funcionando como uma “Profecia 
Autorrealizável” que se  repete continuamente. 
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Na imagem acima, veja que somos bombardeados pelos sentidos 
com muitos estímulos e informações. Como a quantidade de 
imputs é muito grande, começamos um processo de eliminar , 
distorcer e generalizar informação, e com isso vamos formando 
crenças, estabelecendo valores e regras, organizando tendências 
que a PNL chama de metaprogramas, assim como começamos a 
organizar nossas memórias e a criar uma versão de nossa história 
pessoal. 

Todas  essas representações internas vão criando o MAPA, como 
sugere a PNL, o qual traz em si todos os significados pessoais  
sobre nós mesmos, sobre coisas, pessoas, situações e tudo o que 
houve, é e será. Cada significado gera estados, os quais geram 
respostas corporais ou fisiológicas as quais influenciam nossos 
comportamentos. 

Esse Modelo de Comunicação da PNL foi de certa forma 
confirmado no entender deste autor de uma forma muito mais 
científica e totalmente independente da PNL pelo Dr. Joe 
Dispenza, Ph.D. ao estudar toda a literatura e pesquisas do Efeito 
Placebo.  

De acordo com Dispenza, no momento em que você imagina um 
novo futuro para si mesmo, pensar em uma nova possibilidade e 
começar a se fazer perguntas especificas tipo: “como seria viver 
sem esta dor e limitação?” – seu lobo frontal, em questão de 
segundos cria tanto a intenção de ser saudável (para que você 
possa ter clareza sobre o que você deseja criar e aquilo que você 
não quer mais experimentar) e uma imagem mental de ser 
saudável para que você possa imaginar o que isso significa.  

Como “executivo”, o lobo frontal tem ligações com todas as outras 
partes do cérebro. Ele começa a seleção das redes de neurônios 
para criar um novo estado de ser como uma resposta para a 
referida pergunta, enfraquecendo o velho processo e a seleção de 
diferentes redes de neurônios, de diferentes partes do cérebro, 
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conectando-as numa nova rede para criar um novo processo 
mental que reflete o que você está imaginando.  

É o seu lobo frontal que muda a sua mente e que faz o cérebro 
trabalhar em diferentes sequências, padrões e combinações. Uma 
vez que o lobo frontal seleciona diferentes redes de neurônios, é 
perfeitamente possível ativá-lós em conjunto, para criar um novo 
estado de ser e uma nova imagem ou representação interna 
aparece em sua mente. Isso é exatamente o que fazemos em 
trabalhos de hipnoterapia, PNL e coaching.  

Antes desses estudos modernos conduzidos recentemente e 
depois publicados por Dispenza e outros na PNL Richard Bandler 
apresentou os sistemas de propulsão, que é exatamente o 
processo de, simultaneamente enfraquecer o que é limitante e 
reforçar ou amplificar aquilo o que é positivo e desejado. Depois 
ele trabalhou isso de diversas formas no DHE™ e no NHR™.  

Do ponto de vista da neuroquímica, se o seu lobo frontal está 
conectando varias redes neurais para você se concentrar em uma 
intenção especifica, vai chegar um momento em que o 
pensamento se tornará a experiência em sua mente, que é 
quando a sua realidade interior é mais real do que a realidade 
exterior.  

Uma vez que o pensamento se torna a experiência, você começa 
a sentir a emoção de como o evento seria na realidade, pois as 
emoções são as assinaturas químicas das experiências. Seu 
cérebro produz um tipo diferente de química, um neuropeptídio, 
e o envia para as células do seu corpo. O neuropeptídio procura 
os receptores apropriados em varias células, de modo que possa 
entregar a sua mensagem para os centros hormonais do corpo e, 
em ultima instancia, o DNA das células e as células começam a 
propagar a mensagem de que o evento “ocorreu”.  

Quando isso acontece, ele responde acionando alguns genes e 
desligando outros, para apoiar o novo estado de ser. E ao se 
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acionar um gene, ele produz uma proteína. Assim, quando um 
gene é desligado, torna-se desativado e fica mais fraco e não 
produz muitas proteínas. São mudanças mensuráveis em nossos 
corpos. Se novos pensamentos podem criar uma nova mente, 
ativando novas redes neurais, criando neuropeptídios mais 
saudáveis e hormônios (que sinalizam as células em novas formas 
e epigeneticamente ativam novos genes, para fazer novas 
proteínas) e se a expressão de proteínas é a expressão de vida e é 
igual à saúde do corpo, logo os pensamentos podem curar e 
mudar o corpo!  

Quando o efeito placebo está funcionando, você cria o estado de 
ser adequado com uma intenção clara e o combina com uma 
emoção elevada e nutritiva, o tipo certo de sinal que pode chegar 
ao DNA da célula. A mensagem não só́ irá influenciar a produção 
de proteínas saudáveis para melhorar a estrutura e função do 
corpo, mas também produzir novas células saudáveis a partir de 
células-tronco latentes que estão apenas esperando para serem 
ativadas com a mensagem certa.  

De acordo com muitos estudos sobre o placebo, no momento em 
que alguém começa a gerar uma intenção clara de um novo futuro 
(querer viver sem dor ou doença) e, em seguida, combina isso com 
uma grande emoção (emoção, esperança e expectativa 
verdadeira de viver sem dor ou doença), é o momento em que o 
corpo não está mais no passado. O corpo está começando a viver 
agora esse novo futuro, porque, como vimos, o mesmo não sabe 
a diferença entre uma emoção criada por uma experiência real e 
uma criada apenas pelo pensamento. Assim, esse estado elevado 
de emoção em resposta ao novo pensamento é um componente 
vital desse processo, porque é uma nova informação que vem de 
fora da célula e vai para o corpo e a experiência do ambiente 
externo ou ambiente interno é a mesma.  

Richard Bandler com o design human engineering DHE™  e o 
neuro-hypnotic reppaterning NHR™ deu um passo que faz todo o 
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sentido. Ele pede, por exemplo, que as pessoas ouçam um coro de 
vozes interno e amplifiquem as sensações positivas. Isso interfere 
dramaticamente nas representações internas e põe em pratica o 
que Dispenza sugere.  

Estudos mostram que entrar em contato com emoções positivas 
e expansivas como a bondade e as emoções de compaixão, 
tendem a liberar um neuropeptídio diferente, a oxitocina que, 
naturalmente, desliga os receptores na amígdala, a parte do 
cérebro que gera medo e ansiedade. Bandler já́ se referiu à oxitose 
em seu livro “The Secrets of Being Happy” que é bem anterior ao 
famoso “You are the placebo” de Dispenza.  

Com o medo fora do caminho, podemos sentir mais confiança, 
perdão e amor. Passamos de egoístas para altruísta. E à medida 
que incorporamos esse novo estado de ser, o nosso circuito neural 
abre portas para possibilidades infinitas, as quais nunca poderiam 
sequer ser imaginadas anteriormente, porque agora nós não 
estamos gastando toda a nossa energia tentando descobrir como 
sobreviver. Os cientistas estão encontrando em áreas do corpo 
como os intestinos, o sistema imunológico, fígado e coração, 
assim como muitos outros órgãos que contem receptores locais 
para oxitocina. Esses órgãos são altamente sensíveis ao efeito de 
cura por oxitocina, que tem sido associada ao crescimento de mais 
vasos sanguíneos no coração, estimulando a função imune, 
aumentando a motilidade gástrica, e normalizando os níveis de 
açúcar no sangue.  

Na 3rd generation NLP, Dilts e DeLozier trabalham harmonizando 
vísceras, coração e cérebro, o que estaria também, tal qual fazem 
Bandler, Grinder, Hall e outros, ajudando a por em pratica, de 
forma objetiva e pontual, aquilo o que parece acontecer “por 
acaso” em alguns casos de remissão espontânea.  

O lobo frontal nos ajuda a desconectar três elementos: o corpo, o 
meio ambiente e o tempo, que são os três focos principais de 
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alguém em “modo de sobrevivência”. Ele nos ajuda a construir um 
estado de consciência pura, onde não temos ego. Neste novo 
estado, quando nós encaramos o que desejamos, nossos corações 
estão mais abertos e as emoções positivas podem fluir através de 
nós, para que, 
agora, o ciclo de perceber o que estamos pensando e o que 
estamos sentindo finalmente trabalham em nosso favor. O padrão 
da mente egoísta que tínhamos  quando estávamos em modo de 
sobrevivência já́ não existe, porque a energia que nós 
canalizávamos para necessidades de sobrevivência agora foi 
liberada para criar algo novo.  

Nos desconectando do antigo estado de ser e ligando os circuitos 
do novo estado de ser, nossa química interna começa a transmitir 
novas mensagens para nossas células, que, agora, podem se 
preparar para fazer mudanças epigenéticas sinalizando novos 
genes de novas maneiras. Note que viver elevadas emoções 
“como se já́ estivessem acontecendo”, sinaliza os genes à frente 
do meio ambiente. Assim não estamos esperando e “tendo 
esperança” para a mudar, nós somos a mudança!  

Não se trata apenas de ter uma saúde e curar-se de doenças. Esses 
estudos versam sobre criar efetivamente seu futuro desejado!  

Nessa ótica, organizar, planejar e ensaiar prosperidade e 
abundância, podem ajudar a manifesta-las na realidade! 
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CAPÍTULO 3 

CRENÇAS LIMITANTES  ATRAPALHAM A PROSPERIDADE  

E A ABUNDÂNCIA 

 

 

 

 

Nossas experiências, que incluem nossas histórias de vida levam-
nos a estruturar “conclusões” (CRENÇAS) sobre como vivenciar e 
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buscar aquelas coisas consideradas importantes para nós, nossos 
VALORES. 

Algumas vezes essas crenças são limitantes pois funcionam 
gerando um sentido de bloqueio que nos impede de buscar 
soluções, aumentando o foco na dor ou problema, embora 
funcionem muito bem para esse objetivo. 

Crenças limitantes, de acordo com o especialista no assunto e um 
dos grandes nomes mundiais da PNL Robert Dilts, são de três 
categorias: 

1 – Crenças nas quais acreditamos que o que queremos NÃO É 
POSSÍVEL para ninguém. 

Alguém diz, por exemplo: “Ninguém realmente consegue 
construir prosperidade sem uma herança, ato ilícito ou sorte”. 

2 – Crenças nas quais acreditamos que, apesar de possível, NÃO 
SOMOS CAPAZES do que queremos. 

Alguém diz, por exemplo: “Eu não sei como ganhar dinheiro ou 
lidar com finanças, tal como outros fazem”. 

3 – Crenças nas quais acreditamos que NÃO MERECEMOS o que 
queremos. 

Alguém crê, por exemplo: “Já fiz muitas coisas erradas, eu não 
mereço a sorte de me tornar próspero e rico”. 

CRENÇAS POSITIVAS empoderaram e transformam pessoas, 
sobretudo no que tange a prosperidade. Ajudamos pessoas a 
desenvolverem crenças prósperas quando: 

1 – Ajudamos com que compreendam – especificamente – que 
prosperar é possível para muitas pessoas. 

2 – Ajudamos com que acessem capacidades, recursos e talentos 
capazes de contribuir para o desenvolvimento da prosperidade. 
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3 – Ajudamos com que desenvolvam um senso saudável de 
merecimento do resultado de prosperidade em suas vidas. 

Tudo isso levando em consideração a pessoa e suas características 
únicas, e nunca via “formuletas” de supostos gurus que “ sabem” 
as respostas. 
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FORTALECENDO A CRENÇA NA PROSPERIDADE 

 

 

 

Identifique uma experiência que já́ tenha vivido, a qual seja um 
exemplo de cada um dos espaços a seguir para que sirva como 
uma experiência de referência sobre o que eles significam quando 
for solicitado.  

Quando você̂ estiver em cima de cada espaço, irá se conectar com 
a experiência. Ela não precisa estar relacionada com o foco da 
prosperidade e abundância e serve para que possa relembrar as 
estratégias que já possui dentro de si para operar  cada espaço. 

A. Recorte pedaços de papel e escreva os nomes conforme o 
desenho. Disponha na mesma ordem. 

B. Aproxime-se de “Quer a acreditar”, e traga uma boa memória 
onde você quis acreditar em algo, quando começou a voltar sua 
atenção para uma nova crença sem, contudo, ainda ter decidido 
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acreditar para valer. Lá, imagine reviver esse momento e anote 
detalhes do que você vê, ouve, fala consigo e sente. 

C . Aproxime-se do espaço “Aberto a acreditar” e reviva uma boa 
memória onde verdadeiramente quis  abrir-se para acreditar em 
alguma coisa, mais do que uma curiosidade.  Lá, imagine reviver 
esse momento e anote detalhes do que você vê, ouve, fala consigo 
e sente. 

D. No espaço “Crença Atual”, traga uma crença plenamente 
estabelecida que tenha seja sobre o que for, e note o que te faz 
ter a certeza que tem sobre o que acredita. Lá, imagine reviver 
esse momento e anote detalhes do que você vê, ouve, fala consigo 
e sente. 

E. No espaço “Aberto a Duvidar”, traga uma boa memória sobre 
lima ocasião em que realmente se abriu para duvidar de uma 
crença que você mantinha. Lá, imagine reviver esse momento e 
anote detalhes do que você vê, ouve, fala consigo e sente. 

F. No espaço “Crença Antiga” (museu), faça um apanhado de tudo 
o que acredita verdadeiramente estar em seu passado finalizado, 
terminado, como se fosse um museu de coisas velhas e antigas. 
Reviva algumas delas. Lá, imagine reviver esse momento e anote 
detalhes do que você vê, ouve, fala consigo e sente. 

G. No espaço “Confiança”, traga uma boa memória de um 
contexto onde sente a mais absoluta confiança positiva no que 
quer que seja e reviva-a em detalhes. Lá, imagine reviver esse 
momento e anote detalhes do que você vê, ouve, fala consigo e 
sente. 

 

 

 



 31 

TRANSPONDO ESTRATÉGIAS DE SUCESSO PARA A 
PROSPERIDADE E ABUNDÂNCIA 

 

Qual crença quer reforçar, especificamente, sobre prosperidade 
e abundância?  

• O que é importante desenvolver e manter para o alcance da 
sua meta de prosperidade e abundância?  

• Entre no espaço “Quer acreditar” e pense sobre ela. Ajuste 
os detalhes sobre o que vê̂, ouve e sente (submodalidades) 
para as submodalidades que foram anotadas para essa 
categoria quando recuperou a memória sobre querer 
acreditar. Assim sendo, seus novos pensamentos sobre 
querer acreditar em ser próspero ficam na mesma estrutura 
(nas mesmas cores, no mesmo brilho, com o mesmo tipo de 
som, sensação etc.) da memória.  

• Com a crença que se quer reforçar em mente, entre no 
espaço “Aberto a acreditar”. Como é sentir-se aberto para 
acreditar na prosperidade e na abundância? Ajuste os 
detalhes sobre o que vê̂, ouve e sente (submodalidades) 
para as submodalidades que foram anotadas para essa 
categoria quando recuperou a memória sobre querer abrir-
se para acreditar. Assim sendo, seus novos pensamentos 
sobre abrir-se a acreditar em ser próspero ficam na mesma 
estrutura (nas mesmas cores, no mesmo brilho, com o 
mesmo tipo de som, sensação etc.) da memória. O que 
muda? 

• Passe para o espaço “Crença atual” com foco na crença 
próspera que deseja ter. Ajuste os detalhes sobre o que vê̂, 
ouve e sente (submodalidades) para as submodalidades que 
foram anotadas para essa categoria quando recuperou a 
memória sobre uma sólida crença atual . Assim sendo, seus 
novos pensamentos sobre a nova crença próspera ficam na 
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mesma estrutura (nas mesmas cores, no mesmo brilho, com 
o mesmo tipo de som, sensação etc.) da memória.  

• Se identificar uma crença limitante que ainda possa estar 
impedindo sua prosperidade e abundância, passe para o 
próximo espaço “Aberto a duvidar”.  

• Vá para o espaço “Aberto a duvidar”. Experimente estar 
aberto a questionar esta possível crença limitante ainda 
atrapalhando sua prosperidade e abundância, duvidando 
dela. Ajuste os detalhes sobre o que vê̂, ouve e sente 
(submodalidades) para as submodalidades que foram 
anotadas para essa categoria quando recuperou a memória 
sobre abrir-se para duvidar de uma crença. Assim sendo, 
seus novos pensamentos sobre abrir-se para duvidar de uma 
crença que poderia limitar sua prosperidade ficam na 
mesma estrutura (nas mesmas cores, no mesmo brilho, com 
o mesmo tipo de som, sensação etc.) da memória. 

• Entre no espaço da “Confiança”. Nele você̂ vai considerar os 
propósitos da nova crença próspera. Ajuste os detalhes 
sobre o que vê̂, ouve e sente (submodalidades) para as 
submodalidades que foram anotadas para essa categoria 
quando recuperou a memória sobre confiança. Assim sendo, 
seus novos pensamentos sobre sentir confiança na crença 
próspera ficam na mesma estrutura (nas mesmas cores, no 
mesmo brilho, com o mesmo tipo de som, sensação etc.) da 
memória. 

• Considere se há alguma coisa sobre a crença antiga ou de 
alguma outra crença que você̂ gostaria de agregar à nova 
crença.  

• Volte a considerar as crenças limitantes do espaço “Aberto 
a duvidar” e compreenda o que aprendeu no espaço 
“Confiança”. Decida porque vai descartar crenças limitantes 
do passado as quais impediam sua mudança. 

• Resolvendo a questão, coloque as velhas crenças no museu. 
Faça-as ficarem com todos os aspectos e características 
daquilo o que é velho que está no museu. 
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• Volte ao espaço “Crença Atual”, focalizando em todas as 
novas crenças prósperas que deseja fortalecer.  O que 
aprendeu até agora nesta dinâmica? Ajuste os detalhes 
sobre o que vê̂, ouve e sente (submodalidades) para as 
submodalidades que foram anotadas para essa categoria 
quando recuperou a memória sobre uma crença atual. 
Assim sendo, seus novos pensamentos sobre a nova crença 
próspera ficam na mesma estrutura (nas mesmas cores, no 
mesmo brilho, com o mesmo tipo de som, sensação etc.) da 
memória. 

• Volte ao espaço “Confiança” e perceba todas as mudanças 
já́ processadas. Quão boas são para você̂ e para os outros à 
sua volta? Quais melhores resultados você ainda pode 
produzir?  

• Repita algumas vezes para consolidar o reforço da nova 
crença  de prosperidade e abundância. 
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CAPÍTULO 4 
PROCESSO DE “REAFIRMAÇÃO PESSOAL” 

 
O processo de reafirmação pessoal é usado geralmente enquanto 
estamos em vigília.  
 
As afirmações contêm fatores estratégicos estudados e 
apontados por vários autores como críticos e estratégicos para 
direcionar a construção de uma programação mental favorável à 
prosperidade. 
 
Em meu curso “Autocoaching para a Prosperidade e Abundância”, 
eu gravei um vídeo com as principais afirmações para que você 
possa ouvi-las e repeti-las. No entanto agreguei outras tão 
importantes quanto aquelas para que sua programação mental 
fique ainda mais poderosa, usando minha expertise como Master 
Trainer em PNL, Coaching e Hipnose. 
 
Repita em voz alta cada afirmação abaixo enquanto deixa sua 
mente criar imagens mentais, sons, diálogos internos e sensações 
distintos para cada uma delas. Toda vez que assim o fizer, crie 
novos conteúdos sobre o que vê, ouve e sente! Construa um 
significado poderoso, estados (sensações emoções)congruentes 
com os mesmos, deixe que os estados provoquem reações 
corporais também congruentes e imagine-se agindo no mundo, 
em sua rotina e vida em geral de forma consistente com todo o 
processo. 
 
Repita o processo três vezes por dia por um período de 21 dias. A 
terceira vez em voz alta. Descanse por um mês e reinicie em 
seguida até completarem 21 ciclos de 21 dias cada um. 
 
Você pode colocar ao fundo um som relaxante, um incenso  se 
assim o desejar, mas não é algo obrigatório 
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Em cada ciclo terminado, você deverá colocar imagens num painel 
que vai criar  com o que vai ver, ouvir e sentir com a mudança a 
qual vai experimentar em sua vida, colocando-o num lugar onde 
terá a oportunidade de visualizar muitas vezes todos os dias.  
 
Outra possibilidade é criar no lugar ou independente de um painel 
uma playlist com músicas as quais representem  sua caminhada e 
conquista de objetivo. Aqueles que gostarem de cheiros como 
perfumes e incensos podem agregar seu uso neste momento. 
 
Este é um pequeno preço a pagar pelos resultados que o trabalho 
pode fazer em termos de mudança de sua ecologia mental. Se tem 
uma coisa que aprendi em mais de trinta e cinco anos estudando 
a mente e os estados hipnóticos, é que a repetição reprograma 
toda a estrutura interna, para muito além da compreensão 
racional. Façam e depois venham me agradecer pelos resultados! 
 
Repita as afirmações que vou fazer a seguir enquanto divide sua 
mente com as imagens, sons, sensações e diálogos internos onde 
se imagina num lugar especial, imaginado ou criado. Alterne essa 
prática esvaziando sua mente com outros momentos onde vê, 
ouve e sente aquilo o que está sendo dito. 
 

AFIRMAÇÕES: 
 

• A partir de agora eu declaro minha nova realidade. Mas ela 
será tão somente real caso eu respire e continue vivo na 
sequência.  
 

• Eu construo e amplifico todos os dias mais e mais 
prosperidade e abundância em minha vida 

 

• Eu inicio, continuo e otimizo  todos os dias prosperidade e 
abundância em minha vida 
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• Todos os dias eu busco meus recursos, talentos e qualidades 
internos para me aproximar mais e mais da prosperidade, da 
abundância e do sucesso 
 

• Eu vejo, ouço, falo comigo e sinto as evidências  que provam 
o fato de que estou a cada dia mais próspero(a) 

 

• Todos os dias tomo decisões sobre quando, onde, como e 
com quem torno-me mais e mais próximo (a) de um estado 
de vida com mais prosperidade, abundância e sucesso 

 

• É claro para mim a importância de prosperar continuamente 
 

• Eu torno-me próspero respeitando minhas características e 
gostos pessoais únicos 
 

 

• Eu torno-me próspero(a) e rico(a) de uma forma que 
harmoniza com coisas, pessoas, situações e sistemas em 
meu entorno 
 

• Todos os dias eu torno o processo de ter prosperidade e 
abundância ainda mais prazeroso e saudável 

 

• Eu passo e busco a cada dia mais tempo com aqueles que 
podem contribuir para com a minha prosperidade e sucesso 

 

• Eu gosto de aprender sobre gerenciar minhas finanças 
 

• Eu gosto de ter prosperidade e abundância 
 

• Eu crio a cada dia formas mais divertidas de trabalhar, 
desenvolver minha atividade e ganhar com isso 
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• Eu me torno um(a) agente da prosperidade universal 
 

• Eu perdoo todos que me feriram no passado 
 

• Eu perdoo a mim pelo que possa ter feito a outras pessoas 
 

• Dinheiro, saúde, felicidade e amizades equilibram-se 
harmoniosamente em minha vida! 

 

• Eu gosto de gastar menos do que eu ganho 
 

•  Eu ganho cada vez mais e mais, seja enquanto trabalho, 
durmo ou brinco  

 

• A melhor coisa sobre o passado é que ele já passou! 
 

• Eu sei que sou próspero(a)! 
 

• Dinheiro gera dinheiro em minha vida quando eu respiro 
 

• Abundância gera abundância em minha vida enquanto eu 
respiro 

 

• Eu gosto de ajudar tanto quem precisa quanto quem não 
precisa 

 

• Eu lembro de esquecer do mito da escassez, no qual existe 
pouco para todos, enquanto eu respiro. 
 
 

• Eu equilibro doar e receber, comprar e vender em minha 
vida. 
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• Eu sinto gratidão por tudo o que tenho de bom em minha 
vida 

 

• Supostos problemas são meus amigos, pois me ajudam 
saber “onde” e “o que” preciso mudar 

 

• Agora eu escolho ser bem sucedido(a) 

 

• Eu gosto de mim mesmo, cuido de mim e, por isso, eu gosto 
e cuido dos outros 
 
 

• Eu amo a mim mesmo, portanto, amo os outros 
 

• Eu declaro meu amor por mim mesmo, pela humanidade e 
pelo universo! 
 
 

• Eu perdoo meus pais por quaisquer comportamentos 
ignorantes e inadequados comigo. No entanto escolho 
reconhecer o amor deles por mim e o meu por eles. 
 

• Eu posso ser cada vez mais próspero(a) e rico(a) 

 

• Eu tenho capacidades e recursos para prosperar mais e mais 
todos os dias 
 
 

• Eu mereço prosperidade e abundância, caso respire daqui 
por diante! 
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• É perfeito o fato de que posso ganhar dinheiro e prosperar 
enquanto me divirto!  
 
 

• Eu me mantenho em conexão com o a Inteligência Universal 
e seu poder e isso, além de perfeito, me traz grande fortuna, 
prosperidade e infinitas possibilidades! 
 

• Eu posso, sou capaz e mereço ter e desenvolver 
prosperidade e riquezas? 

 

• Você pode, é capaz e merece ter e desenvolver prosperidade 
e riquezas? 
 
 

• Todos podem, são capazes e merecem ter e desenvolver 
prosperidade e riquezas? 
 

• O dinheiro é meu amigo e gostamos  da companhia um do 
outro!  
 
 

• Apenas minha presença é capaz de produzir resultados 
valiosos! 
 

• O fato de me reconhecer livre contribui para que eu 
prospere, e minha riqueza contribui para minha liberdade!  
 
 

• Meu bem estar, saúde e equilíbrio independem de meu 
sucesso financeiro 
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• Eu mereço amor, independentemente de meus resultados 
financeiros. 

 

• Eu tenho certeza que existe mais que o suficiente para mim! 
 

• O que eu ganho é sempre maior do que o que eu gasto. 
 
 

• Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim no mínimo em 
dobro! 
 

• Uma parte do que ganho é minha para guardar e crescer 
 
 

• No mínimo dez por cento do que ganho é meu para guardar 
e se multiplicar em bens não perecíveis! 
 

• Todo dia meu ganho e prosperidade crescem independente 
do fato de eu  trabalhar, dormir ou me divertir! 
 
 

• Todos os meus investimentos geram lucro, sejam em 
dinheiro ou experiências de grande valor 
 

• Você, mente inconsciente, que está comigo por toda uma 
vida, fazendo funcionar processos internos diversos, reações 
bioquímicas e sinapses cerebrais, você, mente inconsciente, 
que cria sonhos e produz ideias inusitadas, você, mente 
inconsciente que gera reações diversas, você que dá sinais o 
tempo todo da existência de uma atividade organizada além 
da consciência, programa o foco da minha mente me dando, 
dessa forma, a oportunidade de criar um significado de 
“prosperidade como algo muito além do processo inevitável 
e inescapável de “ganhar dinheiro”, pois só assim vou 
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escapando do círculo ilusório: trabalhar, ganhar dinheiro, 
consumir, pagar contas, se endividar, conseguir um 
empréstimo, pagar juros, etc.  
 

• Eu gosto de compartilhar minha prosperidade com outros e 
com o Universo 
 
 

• Eu realmente acredito que meu inconsciente pode 
rapidamente reorganizar o que as coisas significam para 
mim 
 

• Disse a um amigo recentemente: “Não é que você seja 
incapaz de prosperar. Talvez você apenas não tenha se dado 
a oportunidade de desenvolver prosperidade da forma mais 
apropriada” 
 

• Para prosperar, eu escolho colocar o foco em processos que 
vão além de ganhar meu salário, fazer retiradas, pagar 
contas, pagar juros indefinidamente e trabalhar para o 
banco e para as administradoras de cartão, pois o reajuste 
do salário e até mesmo as promoções farão muito pouca 
diferença para a maioria das pessoas 
 
 

• Mais do que colecionar papel com cara de pessoas notáveis 
mortas, flora e fauna exótica, quero continuar a construir 
algo maior e melhor que apenas a quantidade acumulada de 
papel-moeda e que agregue valor à minha qualidade de vida, 
pois sei que o poder  do ser humano próspero vai além do 
dinheiro. Antes do dinheiro ser criado, já existiam no mundo 
indivíduos prósperos, porque prosperidade é uma condição 
universal, uma escolha e um estilo de vida. 
 

• Você, inconscientemente, pode administrar a aquisição das 
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coisas boas de minha vida como viagens, carros, compras e 
tudo mais, mas me dá, ao mesmo tempo, a responsabilidade 
e consciência sobre como uso recursos, inclusive e 
sobretudo os recursos financeiros, aliados aos poderosos 
recursos internos.  
 
 

• Eu e você, inconscientemente, vamos construindo uma 
poderosa ideia onde Prosperidade é- sobretudo - uma 
atitude na vida, e o dinheiro que também se manifesta 
inconscientemente é uma de suas inúmeras consequências 
inescapáveis.  
 

• Quanto mais eu lembrar de esquecer isso no nível 
consciente, mais isso vai funcionar em minha vida! 
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CAPÍTULO 5 
PERGUNTAS PODEROSAS PARA PROSPERIDADE, ABUNDÂNCIA 

E SUCESSO 
 
 
Atenção: Você pode  ler, gravar e ouvir essas perguntas num 
estado profundo, tranquilo e saudável ou lê-las e ouvi-las em 
estado de vigília.  
 
Em vigília, você tem a opção de pausar a gravação após cada 
pergunta para pensar conscientemente sobre ela e responde-la 
num caderno de trabalhos ou arquivo digital.   
 
Alternativamente, você pode esvaziar a mente e acolher a 
pergunta sem buscar uma resposta naquele momento. Uma vez 
ou outra, ouça as perguntas gravadas ou leia-as já em sonolência 
antes de adormecer. Sabemos que tendemos a processar 
dormindo e sonhando o que colocamos no foco da mente 
imediatamente antes. De qualquer forma você estará fazendo 
autocoaching para a prosperidade. 
 
Sature-se positivamente com as perguntas abaixo. Elas servem 
para programar o foco da mente na direção da prosperidade. Por 
isso é muito importante alternar entre momentos nos quais: 
 
1 – Você vai ler e deixar a mente livre, sem se preocupar em 
“responder”. Sempre vendo, ouvindo, falando consigo, sentindo e 
amplificando o estado positivo. 
 
2 – Você vai ler e pensar sobre as perguntas. Sempre vendo, 
ouvindo, falando consigo, sentindo e amplificando o estado 
positivo. 
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3 – Você vai ler, pensar sobre as perguntas e buscar respostas. 
Sempre vendo, ouvindo, falando consigo, sentindo e amplificando 
o estado positivo. 
 
Agora vou fazer algumas perguntas e você, mente Inconsciente, 
vai buscar as respostas, agora ou depois, na hora certa ou quando 
for melhor... 
 
PERGUNTAS PODEROSAS PARA PROSPERIDADE E ABUNDÂNCIA 
 

• Qual é ou pode se tornar  minha finalidade ou propósito na 
vida? 

 

• O que é importante para mim sempre, em qualquer época, 
que se relaciona com o mundo realístico que desejo 
construir e viver? 

 

• Como melhor e mais criativamente posso contribuir para 
criar esse mundo de forma única? 

 

• O que escolho alcançar, desenvolver e me tornar para 
contribuir de forma única na construção desse mundo onde 
quero viver? 

 

• Que tipo de pessoa escolho me tornar para, com isso, ter 
condições para contribuir de forma única na construção 
desse mundo onde quero viver? 

 

• Que tipo de crenças e valores devem povoar minha mente 
para que eu desenvolva uma identidade que me habilite 
alcançar e desenvolver processos os quais vão me permitir 
contribuir de forma única na construção desse mundo onde 
quero viver? 
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• Que tipo de comportamentos e habilidades serão 
consistentes com as crenças e valores para que eu 
desenvolva uma identidade que me habilite alcançar e 
desenvolver processos os quais vão me permitir contribuir 
de forma única na construção desse mundo onde quero 
viver? 

 

• Como melhor posso me relacionar com pessoas, com o 
ambiente e com o Universo para atingir tais propósitos de 
forma mais saudável e prazerosa? 

 

• A quem posso solicitar atenção e oportunidades para ter e 
expressar o meu melhor? 

 

• De que formas e através de quais caminhos posso solicitar 
do universo as riquezas e oportunidades as quais tenho 
direito? 

 

• De que formas e através de quais caminhos posso 
compensar o Universo pela prosperidade e abundância 
recebidas? 

 

• O que posso arriscar fazer que não havia feito até agora para 
ter mais sucesso e prosperidade? 

 

• Pelo que já posso agradecer?  
 

• Quais são as riquezas e tesouros ou coisas/ pessoas/ 
situações de valor incomensurável já presentes em minha 
vida?  

 

• Eu agradeço ao universo por esses tesouros em minha vida, 
e penso em cada um deles agora...  
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• Eu agora espalho essa sensação de gratidão por todas as 
dimensões de meu ser... 

 

• Do universo de 100% daquilo o que posso fazer para 
prosperar e ter sucesso, o que seriam os 20% mais 
importantes e estratégicos? 

 

• Como melhor posso me envolver com e praticar esses 20% 
diariamente com o meu melhor? 

 

• Quais são três pessoas que fazem sucesso e prosperidade de 
uma forma que eu admiro em tempos, momentos e lugares 
diferentes? 

 

• Onde posso e escolho colocar meu foco todos os dias para 
ter mais sucesso e prosperidade? 

 

• Como – especificamente - posso buscar recursos e me 
harmonizar com o que existe em meu entorno para 
prosperar e ter sucesso? 

 

• Essa parte que me mantinha aquém do que posso, sou capaz 
e mereço em termos de prosperidade desejava fazer o que 
por mim através disso? 

 

• Como melhor posso me flexibilizar e buscar alternativas para 
ter mais sucesso e prosperar? 

 

• Quais três recursos possuo para prosperar e ter sucesso? 
Como posso otimizá-los e  manifestá-los cada vez mais em 
minha vida? 

 

• O que já aprendi e ainda posso aprender com minha 
caminhada rumo ao sucesso e a prosperidade? 
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• Com quem posso passar mais tempo, direta ou 
indiretamente, que poderia contribuir para que tenha mais 
sucesso e prosperidade?  

 

• O que vou ler, ver, ouvir e praticar para desenvolver mais 
prosperidade, abundância e sucesso? Quando, onde, como, 
com quem e por que vou fazer? Responda: 

 

• Quais podem ser minhas fontes para melhor e mais 
prazerosamente prosperar adequadamente? 

 

• Como melhor posso gostar de me harmonizar para gastar 
menos do que eu ganho ao mesmo tempo que ganho cada 
vez mais enquanto trabalho, durmo ou brinco? 

 

• De que melhor forma dinheiro pode gerar dinheiro que pode 
gerar dinheiro mais dinheiro indefinidamente e, assim, criar 
minha abastança? 

 

• De quais formas posso gostar de ajudar a quem precisa? 
 

• De quantas formas posso gostar de ajudar, inclusive, quem 
não precisa? 

 

• De que formas posso melhor me abrir para receber o que 
pessoas, seres e o universo tem para me dar? 

 

• De quais formas posso fazer minhas vendas, ideias e 
propostas tornarem-se mais interessantes e apropriadas 
para quem as compra ou recebe? 

 

• De que forma melhor posso comprar ou adquirir o que 
necessito e quero? 
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• Como melhor posso gostar de equilibrar doar e receber em 
minha vida? 

 

• Como melhor posso gostar de equilibrar comprar e vender 
em minha vida? 

 

• De quais formas posso melhor solicitar o que necessito do 
universo? Porque posso, sou capaz e mereço? 

 

• Pelo que posso ser grato em minha vida verdadeiramente? 
 

• Quais riscos calculados e seguros posso correr para melhor 
prosperar? 

 

• De quais formas posso gostar de me educar e acompanhar 
fatos sobre dinheiro e finanças continuamente? 

 

• Como posso gostar de prosperar e ganhar dinheiro sentindo-
me bem com o processo? 

 

• O que é mais importante sobre prosperar que os resultados 
financeiros desfavoráveis que tive no passado? 

 

• Como minha prosperidade, abundância e sucesso podem 
gerar prosperidade, abundância e sucesso em outras 
pessoas? 

 

• Como pode ser divertido trabalhar e desenvolver meu 
negócio, produto, serviço ou ideias? 

 

• Como posso ser, também, um agente para a prosperidade 
universal? 

 

• Como melhor posso viver gastando menos do que ganho? 
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• A quem posso perdoar para ir adiante prosperando em 
minha vida? 

 

• Quais crenças positivas favoráveis à prosperidade posso 
praticar e vivenciar? 

 

• Quais hábitos vou gostar de adotar diariamente para 
prosperar? 

 

• De quantas formas criativas posso determinar de forma mais 
positiva, para mim, o valor daquilo o que eu vendo e daquilo 
o que eu compro?  

 

• Como são as IMAGENS, os DIÁLOGOS INTERNOS, os SONS e 
as SENSAÇÕES dessa minha vida desejada ? 

• Como posso amar meus pais e/ou  me harmonizar com o que 
quer que tenha sido nossa história, separando-me 
completamente das histórias e trajetórias de vida, 
especialmente as indesejadas relacionadas a como eles me 
trataram e como eles lidavam com dinheiro de forma 
inadequada?  

• O que é maior, melhor e muito mais importante para minha 
vida daqui por diante do que o que aconteceu no passado? 

• O que é maior, melhor e muito mais importante para minha 
vida daqui por diante que o que pode ter acontecido de 
indesejado na minha concepção, nascimento, infância, 
adolescência ou juventude?  

• Porque posso, sou capaz e mereço colocar o foco no que há 
de mais importante do que o que já passou? 

• Eu estou iniciando uma jornada para construir um novo 
significado para processos de prosperidade e as crenças e 
impressões internas sobre ganhar dinheiro. 

• Eu  experimento o prazer de ter-me dado permissão interna 
para prosperar e, como uma de suas muitas expressões, 
ganhar dinheiro. 
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• Como seria dar-me, ainda hoje, permissão para prosperar 
imediatamente?   

• Como saberei que a prosperidade está fazendo cada vez 
mais parte de minha vida se já tivesse me dado essa 
oportunidade? 

• Eu comando minha mente inconsciente para que esta possa 
aprender fazer o dinheiro trabalhar para mim.  

• Qual o tipo de vida que eu mereço construir para mim, para 
minha família e  para pessoas que me são muito caras? 

• O que é muito importante de estar presente em minha vida, 
independente de quanto dinheiro tenho em minha conta 
bancária?  

• O que não tem preço e só depende de mim para cultivar? 

• Como seria criar meios e formas divertidos e prazerosos para 
aprender sobre finanças, investimento e gerência financeira 
de hoje em diante?  

• Onde, como, com quem e por que posso me beneficiar dessa 
prática ao mesmo tempo em que vou significando as coisas 
de outra forma? 

• Tendo em mente agora crescer, melhorar e gerir melhor 
minha vida financeira, de que forma mais positiva e 
construtiva posso descrever o “medo” do novo e o “medo” 
de lidar com finanças?  

• Qual o “ponto positivo” por trás dessa reação do medo ou 
dificuldade de lidar com finanças? Isso está tentando fazer o 
que por mim? Alertar, mostrar, dizer, fazer –me sentir o 
que? 

• Como posso escolher refletir sobre isso ao mesmo tempo 
em que vou me dando  oportunidades para viver o que há 
de melhor e mais positivo? 

• Como posso ter ainda mais desejo de experimentarem 
prazer na vida e de viver bem?  

• O papel-moeda traz qualidade de vida ou a qualidade de vida 
traz o papel-moeda?  

• Como seria trabalhar – ativamente – tanto na melhoria da 
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qualidade de vida quanto na gerência dos recursos pessoais, 
incluindo os recursos financeiros?  

• Quais são as coisas boas que posso pensar sobre o dinheiro?  

• Mais dinheiro hoje em minha vida, inconscientemente, é 
uma oportunidade para que além do dinheiro?  

• Quais são as coisas importantes que mais dinheiro pode me 
ajudar a contemplar e como me sinto imaginando-as em 
minha vida agora? 

• Como posso dar meu melhor para o Universo de forma mais 
consistente e frequente?  

• Como posso gostar ainda mais de mim a ponto de influenciar 
positivamente o que existe além de mim? 

• Como o mundo, as pessoas e meus clientes potenciais 
podem perceber mais valor em mim e no que vem de mim? 

• Me pergunto como você inconscientemente já começou a 
pensar em sobre quão diferente você pode estar já 
imaginando mudar aspectos da minha vida neste sentido? 
Quais são as alternativas atraentes para seguir adiante num 
eficaz, porém divertido plano? 

• Como posso melhor gostar de me alinhar para ficar cada vez 
melhor e, inevitavelmente, prosperar? 

• Como melhor posso escolher me comprometer com o que 
quero para minha vida, verificando se o grande “mapa” que 
me guia é o mais adequado para lidar com o “território”, que 
é a vida a que desejo viver?  

• O que é o meu melhor? 

• Como melhor posso estar em contato com e praticar o meu 
melhor? O que pode me colocar mais perto disso todos os 
dias na eventualidade de eu respirar ? 

• Como melhor posso desenvolver meios para acreditar e 
viver verdadeiramente o meu potencial? De que forma 
posso explorar isso para que o processo seja o máximo 
divertido e prazeroso? 

• O que mais ainda posso aprender com a forma limitante com 
que me mantinha aquém dos resultados que desejo ter?   
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• Quando posso fazer – o que – diferente do que fazia antes 
para prosperar?  

• Em quais momentos, contextos e oportunidades posso 
começar a pensar, agir e produzir em geral uma mudança 
para melhorar minha qualidade de vida? Como seria se essa 
energia se organizasse de forma mais construtiva para que 
possa ter condições de gostar de perseverar, construir, 
refazer nossos passos e objetivos? 

• Quais “aplicações ou investimentos emocionais” vou gostar 
de fazer todos os dias? Como, especificamente? Como, 
especificamente, posso contribuir para explorar o meu 
melhor e deixar que este se manifeste? De que formas 
positivas, prazerosas, divertidas e saudáveis podemos fazer 
tudo isso cada vez mais parte de nossa vida? Como 
começar? Quais os primeiros passos realísticos nesse 
sentido? 

• Considerando a prosperidade, porque você pode, é capaz e 
merece tê-la? 

 

• Como melhor posso me motivar a empreender e ter 
sucesso? 

 

• Quais estratégias eu melhor posso gostar de buscar e adotar 
para prosperar? 

 

• Quais problemas são uma oportunidade para eu prosperar e 
ter ainda mais sucesso? 

 

• Como melhor posso gostar de harmonizar e ter sucesso nas 
várias áreas de minha vida? 

 

• Como melhor posso me harmonizar com o que já passou 
para transcender e ir adiante? 
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• Como seria eu gostar cada dia mais de mim, encontrando 
formas prazerosas de investir em mim e me envolver com 
coisas, pessoas e situações as quais me fazem bem? 

 

• Como melhor posso sair do meu estado atual de saúde para 
construir a saúde que mereço ter? 

 

• Como melhor posso contribuir para sair do estado atual de 
harmonia familiar para construir uma vida familiar 
adequada? 

 

• Como melhor posso gerir minhas finanças e fazer dinheiro 
gerar dinheiro em minha vida? 

 

• Como melhor e mais congruentemente posso sair do estado 
atual de meu trabalho para trabalhar gostando do que faço 
independente do dinheiro que também ganho? 

 

• Como seria sair do estado atual de relacionamentos para 
melhorar dramaticamente a qualidade de minhas amizades 
e relações? 

 

• Como melhor posso ver, ouvir, falar comigo e sentir aquilo o 
que posso, sou capaz e mereço ter?  

 

• Como melhor posso imaginar que um gancho de energia 
acopla - se na parte de trás de minha cabeça, me fazendo 
olhar para frente, mas ligeiramente para cima, ao mesmo 
tempo em que relaxo os ombros e espalho a sensação de 
bem-estar por todo o meu corpo e ser? 

 

• Como meus pensamentos e diálogos internos podem se 
tornar mais agradáveis e amigáveis favorecendo a 
prosperidade e a abundância? 
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• Como posso sair dos diálogos internos atuais para diálogos 
internos, falas e pensamentos de forma amigável para 
impulsionar meu sucesso e prosperidade? 

 

• Como poder ser bom e importante ter paciência e 
persistência para construir sucesso e prosperidade? 

 

• Como melhor e mais prazerosamente posso gostar de 
harmonizar o que estou construindo para as várias áreas de 
minha vida? 

 

• Como posso desenvolver uma atitude ainda mais positiva 
com relação à construção de meu sucesso e prosperidade? 
O que posso trabalhar para construir progressivamente uma 
atitude ainda mais positiva em mim? 

 

• Como posso gostar de fazer o que o que é bom ser feito para 
gerar hábitos e processos prósperos e de sucesso? 

 

• Como melhor posso sentir prazer em trabalhar e fazer minha 
atividade de trabalho, abrindo-me constantemente para 
realização, aprendizagem e equilíbrio? 

 

• Como posso melhorar continuamente inconscientemente e 
conscientemente em equilíbrio em outras áreas da minha 
vida? 

 

• Como você pode contribuir para um mundo melhor? 
 

• Como é bom imaginar-me no futuro agora com sucesso e 
prosperidade fazendo parte de minha vida? 

 

• O que eu vejo, ouço, falo comigo e sinto sobre como percebo 
o que posso, sou capaz e mereço ter para meu sucesso e 
prosperidade? 
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• Como posso melhor me preparar para as infinitas 
oportunidades que a vida me oferece? 
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CAPÍTULO 6 
INTEGRANDO METAS E NÍVEIS NEUROLÓGICOS 

 
 
Você gostaria de construir a meta da prosperidade e da 
abundância em sua vida?  
 
Meta não é sonho nem desejo. É algo que eu RETIRO desse 
universo e ajo para que se torne algo real, concreto. 
 
METAS NÃO SÃO CONQUISTADAS POR ACASO. Pessoas que 
conquistam metas passam conscientemente ou 
inconscientemente por algumas ou todas as etapas as quais 
vamos trabalhar de hoje em diante.  
 
Vamos juntos construir a sua prosperidade? 
 
A programação neurolinguística modelou e estruturou o processo 
mais favorável para a construção de metas para que tenhamos 
maiores e melhores condições de ter sucesso no processo de 
obtenção das mesmas. 
 
Além disso, Robert Dilts resgata o conceito do famoso 
antropólogo Gregory Bateson sobre “Níveis Lógicos”  e amplifica-
o com base na PNL para  “Níveis Neurológicos”, identificando 
aspectos específicos do processamento mental os quais envolvem 
o uso diferenciado de padrões neurológicos. Pensar sobre os 
mesmos e harmonizá-los pode gerar um poderoso “efeito de 
campo” em nossa estrutura. 
 
Os desafios abaixo trabalham tanto METAS quanto NÍVEIS 
NEUROLÓGICOS voltados para gerar prosperidade e abundância 
nas pessoas. 
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DESAFIO 1: 
 

• Onde estou e onde desejo chegar sobre prosperidade e 
abundância? 

 

• O que eu quero, especificamente?  
 

• O que, especificamente é realístico de eu trabalhar e 
conquistar em  X tempo? (determine o escopo do tempo). 

 
Impor-se uma meta que não pode ser conquistada num tempo 
específico ou que não é realística conduz a frustrações. Portanto 
escolha algo – que seja um “primeiro passo para algo maior” – que 
pode ser conquistado, por exemplo, em até um ou dois meses. 
 

DESAFIO 2: 
 

• O que depende somente de você – e de mais ninguém – para 
iniciar, continuar e gerir o processo de caminhar de onde 
está no padrão de prosperidade e abundância até onde 
deseja chegar?  

 

• O que depende de você para tornar esse processo o mais 
atraente e prazeroso possível, apesar dos desafios? 

 
DESAFIO 3: 

 

• Construir prosperidade e abundância deve ser ecológico, ou 
seja, deve ser feito levando em consideração o que eu quero 
e como eu sou.  

 

• Como, sendo quem eu sou, posso ir rumando para a 
prosperidade e a abundância um pouco mais do que antes 
todos os dias e gostar do processo?  
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DESAFIO 4: 
 

• Como a conquista da prosperidade e da abundância pode 
ser ao mesmo tempo ser bom para mim e para quem está 
próximo de mim?  

 

• O que eu faço, afeta quem está ao redor. O estado de quem 
me cerca, me influencia. Como posso gostar de harmonizar 
minhas necessidades com as necessidades de quem está no 
meu entorno? 

 
DESAFIO 5: 

 

• Quais recursos, qualidades e talentos eu possuo e posso 
gostar de direcionar para me aproximar mais e mais da 
prosperidade e da abundância?  

 

• Quanto de potencial existe dentro de mim e já se mostrou 
presente no passado?  

 

• O que posso fazer para dar passagem para que esse 
potencial se manifeste criando continuamente prosperidade 
e abundância? 

 
DESAFIO 6: 

 

• O que eu certamente vou ver, ouvir, sentir e falar comigo 
quando: 

 

• A – Eu estiver no caminho de construir prosperidade e 
abundância? 

 

• B – Quando eu “chegar lá”  já tendo conquistando 
prosperidade e abundância? 
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Em suma, como terei EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS de que estou 
indo para e chegando numa condição de prosperidade e 
abundância? 
 

DESAFIO 7: 
 
No processo de construir prosperidade e abundância... 
 

• A – QUANDO terei atingido o resultado pretendido? 
 

• B – ONDE farei o que farei e COMO – especificamente? 
 

• C – QUEM MAIS estará envolvido no processo? 
 

• D – POR QUE é importante esse resultado de prosperidade 
e abundância? 

 
DESAFIO 8: 

 

• Qual a melhor forma de aprender com minha caminhada e 
com o resultado de cada passo que estou dando para 
construir prosperidade e abundância?  

 

• Cada resultado que obtive me colocando mais perto ou num 
local diferente, é uma oportunidade para aprender o que 
sobre minha pessoa e sobre prosperidade e abundância? 

 
ANÁLISE E HARMONIZAÇÃO DOS NÍVEIS NEUROLÓGICOS 

 
DESAFIO 9: 

 

• Em quais AMBIENTES eu vou agir para estar mais perto da 
prosperidade e abundância?  

 

• Quais recursos estão disponíveis nesse ambiente para isso?  
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• Quais outros ambientes e seus recursos favorecem o alcance 
desse resultado? 

 
DESAFIO 10: 

 

• Quais AÇÕES E COMPORTAMENTOS contínuos e 
congruentes uns com outros favorecem os resultados os 
quais pretendo obter em minha vida para gerar 
prosperidade e abundância?  

 

• Se alguém filmasse você agindo para construir prosperidade 
e abundância, o que apareceria no filme? 

 
DESAFIO 11: 

 

• O que existe de melhor em você para transformar-se em 
ações nesses ambientes onde vai conquistar prosperidade e 
abundância? 

 
DESAFIO 12: 

 

• Qual a importância de conquistar prosperidade e 
abundância?  

 

• O que é maior, melhor e mais importante que os problemas 
e desafios passageiros?  

 

• O que ACREDITO sobre minha capacidade de conquistar 
prosperidade e abundância, e quais OUTRAS CRENÇAS 
podem me ajudar? 

 
DESAFIO 13: 

 

• Por que EU POSSO prosperidade e abundância?  
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• Por que EU SOU CAPAZ de criar prosperidade e abundância?  
 

• Por que EU MEREÇO fazer isso?  
 

• Como conquistar essa meta é consistente com a pessoa 
melhor que eu mereço me tornar? 

 
DESAFIO 14: 

 
 

 

• Como, especificamente, prosperidade e abundância 
harmonizam-se com o que existe além de mim?  

 

• Como as grandes crenças de ordem maior que apoiam 
minha vida e minha existência me ajudam a ter prosperidade 
e abundância? 
 

 

• Como posso melhor querer, fazer, saber e buscar 
oportunidades para o sucesso? 
 

DESAFIO 15: 
 

• COMO MELHOR posso CELEBRAR prosperidade e 
abundância?  

 

• O que posso escolher aprender com ele?  
 

• Isso é uma oportunidade PARA QUE em relação ao meu 
presente e futuro? 

 
Parabéns! A jornada é o destino. Seja o que tenha acontecido, 
você o fez! Esse é o primeiro de muitos passos no sentido de 



 62 

despertar e usar o seu poderoso potencial mental para construir 
prosperidade e abundância! 
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CAPÍTULO 7 
 

VISUALIZAÇÃO NEURO-HIPNÓTICA 
 
Considere tudo aquilo o que está produzindo em seu 
processamento mental tanto com base nos vídeos quanto nos 
demais materiais. Com base neles, faça ensaios mentais onde 
agora, num futuro próximo, tudo aquilo o que está trabalhando 
transforma-se em realidade. 
 
Fique à vontade para criar esses ensaios mentais como quiser. 
Combine a seu gosto imagens mentais, cores, formas, diálogos 
internos, sons, trilhas sonoras, sensações físicas, cheiros, gostos... 
Apenas faça.  
 
1 - Acesse o SIGNIFICADO PODEROSO de suas experiências, e o 
poder daquilo o que está criando.  
 
2 – Acesse e amplifique os ESTADOS que essas experiências 
trazem. Além de notar o que vê, ouve, diz para si e sente, perceba 
especificamente no corpo onde existe uma sensação física mais 
forte referente aos recursos acessados. Deixe que tudo isso se 
espalhe por você.  
 
3 - Imagine-se no futuro onde lá, já, agora, tudo isso se manifesta 
em várias áreas de sua vida e dinamiza-se a cada respiração, 
melhorando continuamente a sua vida e fortalecendo cada 
conquista, cada transformação. 
 
4 - Perceba o que todos podem notar sobre a consolidação que 
você, mente inconsciente faz. Estudiosos da prosperidade e do 
sucesso sabem que é importante não só alcançar metas, mas 
continuar lá, criando familiaridade com a nova vida e com tudo o 
que foi alcançado. 
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5 - Imagine todas aquelas pessoas importantes te 
cumprimentando e felicitando pela nova vida, cada vez mais 
comum e parte de sua identidade. 
 
Amplifique a sensação boa da conquista por todo o seu ser. 
Respire, sinta.... 
 
6 - Deposite ao final de cada trabalho tudo o que está produzindo 
para criar e otimizar prosperidade e abundância numa segunda 
pele ou campo de energia. Guarde tudo de cada prática lá. 
 
Leve numa viagem imaginária no tempo essa segunda pele ou 
campo de energia que cada vez mais vai acumulando o produto 
de seus múltiplos trabalhos rico em cores, som, cheiro, gosto e 
vibrações, conforme seu gosto, até o período do seu nascimento, 
e doe ao seu pequeno ser todos esses segredos. 
 
Imagine esse legado, a partir do seu nascimento, construindo sua 
nova história pessoal, linha do tempo ou realidade cada vez mais 
rica em prosperidade e abundância até os dias de hoje e, numa 
segunda fase, de hoje até o futuro de forma cada vez mais 
dinâmica, harmônica e saudável. 
 
Inúmeros estudos e pesquisas demonstram a eficácia dos ensaios 
mentais e seus efeitos sobre nosso corpo e mente. 
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CAPÍTULO 8 
CONCLUSÃO 

 
NADA substitui repetir e saturar positivamente a mente seja 
como for. É preciso que isso fique bem claro! Aqueles que vão 
obter sucesso com esse programa serão CERTAMENTE aqueles 
que vão envolver-se profundamente com os conteúdos. 
 
Alguns vão equilibrar vídeos, áudios, afirmações, perguntas e 
ensaios mentais. Todos nós vamos preferir alguns mais que 
outros. O importante é escolher sua forma mais prazerosa 
possível de combinar os mesmos e saturar-se positivamente! Faça 
ser bom e confortável para você! 
 
A compreensão racional e cognitiva deste material e conteúdos – 
apenas - não fará de você uma pessoa mais próspera. A saturação 
positiva faz a programação mental  ativando o Sistema Reticular 
Ativador Ascendente (SRAA). 
 
O SRAA desempenha um papel importantíssimo na questão do 
foco. Quando alguém estabelece realmente uma meta para a 
prosperidade e abundância (ou para qualquer outro objetivo),  o 
SAR,  faz com que a pessoa conecte melhor as informações 
absorvidas e as informações que a pessoa já possui em suas 
referências, fazendo com que ela alcance de maneira mais 
eficiente o que deseja. 
 
 
 
 


