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RESUMO 

Um dos grandes e constantes desafios de ser humano é 
lidar com os acontecimentos exteriores; fatos cotidianos 
ligados direta ou indiretamente a ele que senão bem 
trabalhados na mente humana, são capazes de interferir 
negativamente em atitudes, decisões, sentimentos, bem 
como na ausência destes. Ainda enquanto crianças, já são 
desenvolvidas crenças limitantes, que quando 
amadurecidas, projetam uma série de complicações e 
atrofias no desenvolvimento cognitivo e quociente 
emocional humano. A programação neurolinguística – PNL 
– é um caminho subjetivo capaz de ensinar, através de 
métodos e novos comportamentos e hábitos, qualquer 
pessoa a adquirir e desenvolver habilidades comuns e 
extraordinárias a partir de si mesmo. O presente artigo 
buscou, em revisão de literatura, trazer reflexões sobre 
resultados advindos de reprogramações cerebrais, quebra 
de crenças limitantes, identificação de traumas, construção 
de mapas cognitivos, etc. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Programação neurolinguística; 
Crenças limitantes; Desenvolvimento cognitivo; 
reprogramações cerebrais 

ABSTRACT  

One of the great and constant challenges of being human 

is dealing with external events; everyday facts directly or 

indirectly connected to it that, if not well worked on in the 

human mind, are capable of negatively interfering in 

attitudes, decisions, feelings, as well as in their absence. 

Even as children, limiting beliefs are already developed, 

which when mature, project a series of complications and 

atrophies in the cognitive development and human 

emotional quotient. Neurolinguistic programming - NLP - 

is a subjective path capable of using, through methods and 

new habits and habits, anyone to acquire and develop 

normal skills from themselves. This article sought, in a 

literature review, to reflect on results arising from brain 

reprogramming, breaking limiting beliefs, identifying 

trauma, building cognitive maps, etc. 
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INTRODUÇÃO 

O desafio de manter-se estável emocionalmente sem se sentir abalado pelo meio externo, 

é um caminho difícil para muitos. O homem por si só, através de um apurado de crenças 

limitantes, se sabota continuamente, evitando-se de alcançar a plenitude na vida. Objetivos e 

metas traçadas que não foram concluídas, desgaste emocional para a resolução de problemas, 

incertezas sobre personalidade, identidade, capacidade para concluir tarefas; tudo isso é gerado 

na infância e desenvolvido ao longo dos anos. 

Crenças são os parâmetros condutores de comportamentos, arraigados à programação 

mental do indivíduo desde a infância até a adolescência, e que vão reger como ele agirá no futuro. 

Elas são responsáveis pelo sucesso ou não sucesso do homem, considerando que a partir delas, 

ele toma suas decisões e escolhe seus caminhos. O que nem todos sabem, é que crenças são 

reprogramáveis. Através de ferramentas como a PNL, é possível reprogramá-las e reestruturar a 

vida de uma maneira plena e extraordinária. 

A Programação Neurolinguística (PNL), surgiu nos anos 70 através da observação do 

comportamento de algumas pessoas bem-sucedidas naquela época. Foi percebido que além de 

terem um Quociente intelectual (QI) elevado, contavam com o altíssimo Quociente emocional 

(QE) como referência para seu sucesso. O QE, também chamado de Inteligência Emocional (IE), 

é a capacidade de lidar bem com sua consciência, utilizando de conceitos como 

autorresponsabilidade para dominar suas emoções sem interferências do meio externo. 

Associando este conceito ao conceito de PNL, é possível obter resultados fantásticos em prol de 

uma vida de sucesso. 

O objetivo desta obra é demonstrar através dos caminhos da PNL, que é possível se ter 

uma vida em abundância diariamente, conquistando objetivos e se desenvolvendo física, mental 

e emocionalmente mantendo um padrão constante de efetividade.  

 

METODOLOGIA 

O presente artigo buscou, através de revisão de literatura das obras de Paulo Vieira 

(2015), Richard Bandler (2019), Anthony Robbins (2018), Daniel Goleman (2012) e outros, o 

entendimento da influência de crenças limitantes no conduzir da vida, tomada de decisões, foco 

ou perda de, bem como os desafios que se apresentam por meio de programações mentais e 

emocionais traumáticas ainda desenvolvidas durante a infância. Além disso, tem como objetivo 

demonstrar, em teoria, a eficácia da Programação Neurolinguística na ressignificação de 

memórias, crenças e emoções. 
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 O artigo estrutura-se em introdução, 5 (cinco) sessões e considerações finais. Durante o 

corpo do mesmo, tem-se os conceitos fundamentados de crenças limitantes, bem como o paralelo 

entre crenças limitantes e fortalecedoras. Apresenta argumentação científica através do discorrer 

da neuroplasticidade e programação neurolinguística. Para a obtenção de dados, utilizou-se 

apenas livros especializados, respaldado pela resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, inciso VI 

do parágrafo único do artigo 1 da referida resolução. 

 

CRENÇAS LIMITANTES 

Todo ser humano, desde o seu nascimento e ao passar pelos estágios do desenvolvimento 

de aprendizagem, vai desenvolver padrões que determinarão como ele fluirá no decorrer da vida. 

Decisões, atitudes, comportamentos, sentimentos e toda a forma de se relacionar com outrem e/ou 

entender a si mesmo, virão a partir deles. Esses padrões são chamados de crenças e elas podem 

ser limitantes ou fortalecedoras. 

De acordo com Paulo Vieira, crenças são uma programação mental adquirida como 

aprendizado durante a vida, que determina os comportamentos, atitudes, resultados e conquistas 

do indivíduo. Serão elas que determinarão a própria percepção dele de mundo e de como ser 

alguém no mundo. Geralmente são criadas nos primeiros estágios de desenvolvimento, pois é lá 

que os valores são determinados e se dividem os “bons” e os “maus” preceitos. São advindas da 

própria educação oferecida pelos responsáveis da criança, justamente por serem vistos por elas 

(até então) como exemplos perfeitos sobre tudo o que se deve fazer. 

O grande problema está na qualidade das crenças, pois se limitantes, acabam sendo 

responsáveis por bloquear a mente, sabotando um possível futuro de plenitude e prosperidade. 

Crenças limitantes são no geral mentiras arraigadas no cérebro que diminuem as chances de viver 

extraordinariamente e motivam conceitos ruins como autossuficiência, negatividade, 

procrastinação, distúrbio de identidade, falta de reconhecimento de si e consequentemente a má 

interpretação sobre os outros. 

Ainda de acordo com Paulo Vieira, crenças limitantes provocam distúrbios sérios nas três 

grandes áreas de desenvolvimento cognitivo e social do ser humano: identidade, capacidade e 

merecimento. As limitantes de identidade, deturpam a imagem de quem você é para si mesmo e 

quem você pensa ser para os outros. São causadoras de uma série de distúrbios emocionais e 

comportamentais: se não há clareza sobre quem se é, não há clareza sobre quais comportamentos 

devem ser adotados, pois “uma identidade deturpada impede a capacidade de ser.” (VIEIRA, 

2015). Crenças limitantes de capacidade são as que impedem o homem de agir. Se não há 

entendimento da identidade, falta também a crença de que o indivíduo é capaz de realizar qualquer 
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coisa realizável. Frases como “você não vai conseguir”; “isso não é possível”; “você não é tão 

bom assim”, são gigantes bloqueadores de capacidade. Por último, crenças limitantes de 

merecimento provocam constantes sabotagens. Por não se perceber merecedor das grandes e boas 

coisas, o indivíduo se auto sabota criando uma série de acontecimentos que o fazem retroceder 

sempre que chega ao topo. A falta da consciência de merecimento pode vir através de palavras 

lançadas ainda na infância ou adolescência, como: “você não vai ter por que não está merecendo”; 

“isso é demais para você”; “você merece sofrer mesmo, para aprender a lição”, etc. Declarações 

assim são responsáveis por produzir sinapses neurais que bloquearão toda a ideia de que se pode 

ser vencedor e merecedor de que tudo o que é alcançável. As crenças (limitantes e fortalecedoras) 

são altamente poderosas por serem programações mentais responsáveis por determinar todos os 

resultados do ser humano. 

 

CRENÇAS LIMITANTES X CRENÇAS FORTALECEDORAS 

Enquanto a cognição é capaz de mudar de fora para dentro, as crenças fortalecedoras 

mudam de dentro para fora. Elas são responsáveis por gerar identidade, capacidade e 

merecimento, trazendo ao indivíduo a ideia de que tudo pode ser alcançado e conquistado por ele. 

Crenças são profecias autorrealizáveis, que quando atuam em razão do crescimento cognitivo 

comportamental do indivíduo, se tornam a chave da inteligência emocional. 

Crenças fortalecedoras cooperam ao desenvolvimento mental do indivíduo, pois são parte 

do “quociente emocional” (QE), também chamado de Inteligência Emocional (IE). De acordo 

com o cientista Daniel Goleman, inteligência emocional é a forma como negociamos as nossas 

emoções; é a capacidade de autoconsciência, controle de impulsos, persistência, empatia e 

habilidade social, e quando atingida, torna-se o caminho para as boas conexões, reconhecimento 

de identidade e papel social. A IE pode ser desenvolvida em todos principalmente até os 12 anos 

de idade, que é quando as estruturas mentais estão se fortalecendo. Obviamente, desenvolvê-la 

não é um feito único ou de duração rápida, ao contrário, precisa ser trabalhada através de 

repetições contínuas e exercícios diários pré-definidos pela programação neurolinguística. 

As crenças fortalecedoras atuam na construção das estruturas mentais, que quando 

plenamente desenvolvidas se caracterizam pelo equilíbrio das emoções na vida afetiva e nas 

relações sociais. Elas são tão relevantes ao desenvolvimento humano, que questionam a maior 

importância do “quociente intelectual” (QI), conceito de Lewis Terman (1877-1956). Segundo 

Paulo Vieira, sem um QE bem estruturado, o corpo “é uma máquina sem uso”. Essa estruturação 

se dá através de uma nova programação mental, e um dos caminhos a este fim, é a 

neuroplasticidade. 
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NEUROPLASTICIDADE E AS SINAPSES NEURAIS 

Neuroplasticidade ou também chamada de plasticidade neural, é uma mudança adaptativa 

na estrutura e nas funções do sistema nervoso que ocorre desde a concepção até a maturidade do 

indivíduo. De acordo com José Roberto Marques, é “a capacidade do nosso cérebro de se 

modificar e reorganizar para formar novas conexões neurais ao longo de nossa vida.”  

 

Figura 1: Neuroplasticidade 

Fonte: <https:// www.sbcoaching.com.br/blog/saude/neuroplasticidade/> Acesso em 11 de jul. De 2019. 

 

Diferente do que é muito propagado, o cérebro pode ser remodelado em função dos 

pensamentos e sentimentos, crenças e ações vividas, produzindo novas redes de neurônios 

rearranjados a cada nova experiência. As modificações cerebrais se dão pela percepção do 

indivíduo sobre os fatos cotidianos, ações e atitudes mediante ao que acontece, experiências 

vividas e comportamentos assumidos. A forma de pensar, agir e sentir é a maior responsável pelas 

modificações cerebrais, pois na prática, a plasticidade promove novas ligações entre os neurônios 

criando novos caminhos neurais, modificando assim toda a rede de conexões que o indivíduo 

possui. Logo, bons estímulos (despertados através dos sentidos), motivação constante e uma 

construção de pensamentos correta e bem fortalecida, são capazes de desenvolver 

comportamentos e atitudes correspondentes à uma vida de excelência.  

Ainda segundo Marques (2019): 

Ao falarmos em neuroplasticidade, devemos estar atentos a todas as facetas que 

esta magnífica capacidade cerebral nos apresenta. A intenção é que, deste modo, 

possamos estimular nosso cérebro corretamente e reorganizar suas funções de 

modo positivo e benéfico. Assim, poderemos utilizar todo este potencial 

extraordinário para reprogramar nossas ideias e avançar cada vez mais no que 
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tange o desenvolvimento de nossas capacidades e habilidades físicas, emocionais 

e comportamentais. 

 

O cérebro humano precisa ser constantemente estimulado, e sendo o homem fruto das 

percepções de seus sentidos, se o meio em que se vive for dotado de boas influências, 

pensamentos positivos serão gerados e com isso, sinapses neurais positivas também surgirão. 

Sinapses neurais são conexões que acontecem entre os neurônios gerando um contínuo 

processo de multiplicação. Uma vez multiplicados, os neurônios revelam uma capacidade de 

processamento de dados quase infinita, captando consciente ou inconscientemente, através dos 

sentidos, todas as informações possíveis àquele momento. Com a estimulação correta do cérebro, 

novas sinapses surgem fortalecidas pela repetição e constância do agir, pensar e sentir e através 

delas, novos resultados e caminhos se estabilizam. É importante ressaltar que quando estão sob 

forte impacto emocional, as sinapses se multiplicam em velocidade maior e absorvem novas 

informações com mais ênfase. Estar sob forte impacto emocional é um estado de emoção 

profunda, onde certa “vulnerabilidade” causada por sentimentos e emoções, viabiliza um 

aprendizado mais rápido e assertivo do que está acontecendo naquele momento. 

Tudo o que vemos, ouvimos e sentimos, repetidamente ou sob forte impacto 

emocional, gera em nós uma crença. (...) Em outras palavras, o indivíduo vivencia 

uma experiência que, por sua vez, gera determinada crença. É essa crença que vai 

moldar e definir certos valores para essa pessoa. (VIEIRA e SILVA, 2018.) 

A reprogramação de crenças limitantes é possível a todos em qualquer tempo e pode 

acontecer a partir de treino mental. O resultado serão ações e comportamentos extraordinários 

específicos ao que se treinou. A multiplicação de sinapses em áreas distintas acontecerá de 

maneira mais efetiva se o indivíduo estiver exposto a um ambiente enriquecido de estímulos, 

como bons pensamentos e sentimentos, boa alimentação e uma respiração adequada. Além disso, 

aspectos neurais positivos compensatórios também aceleram essas multiplicações, como a prática 

de exercícios físicos e mentais, jogos de cognição etc. 

A mudança de crenças é fator primordial para a boa produção de sinapses neurais, pois é 

através dela que o indivíduo terá maior sucesso em se sentir grato sempre, ser uma fonte 

inesgotável de alegria de dentro para fora, bem como de sentir amor-próprio e amor pelo próximo. 

Assim fica fácil gerar sentimentos de vitória e afirmação. A inatividade e o desuso intenso do 

cérebro, podem debilitar ainda mais as estruturas cerebrais, promovendo um declínio motor, 

sensorial e cognitivo à medida que se envelhece. 

 

PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
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Segundo o fundador da PNL, Richard Bandler (1996): 

A PNL foi especificamente criada para nos permitir fazer a mágica, criando novas 

maneiras de entender como a comunicação verbal e não verbal afetam o cérebro 

humano. Desta forma ela se apresenta como uma oportunidade invulgar, não só 

de comunicarmo-nos melhor com nós mesmos e com os outros, mas também, de 

aprender como obter maior controle sobre o que nós consideramos funções 

automáticas da nossa própria neurologia. 

A Programação Neurolinguística – PNL, surgiu fruto dos estudos de Richard Bandler e 

John Grinder no início da década de 70, e trazia consigo análise de comportamentos, sentimentos 

e pensamentos de pessoas com o quociente emocional notoriamente elevado. Juntos, Bandler e 

Grinder perceberam que alguns comportamentos e linguagens específicas não só facilitavam, 

como aceleravam o processo de excelência na concretização de resultados. Estes foram 

denominados de padrões externos. Todavia, alguns padrões internos também foram percebidos, 

como é o caso de crenças fortalecedoras que junto aos padrões externos, formavam a receita 

perfeita do alcance do sucesso. Já sabendo que o comportamento do homem é definido por 

padrões internos, Bandler e Grinder concluíram que se pensamentos e emoções impactam 

diretamente as ações do indivíduo, quando reprogramados e conduzidos, trarão sempre resultados 

positivos. 

A PNL é um caminho ao autoconhecimento, a descoberta de quem se é e quais os modelos 

mentais estão em funcionamento no próprio cérebro. Sabendo disso, o inevitável será questionar 

e refletir se eles – os caminhos – são relevantes ao crescimento, ou se necessitam ser 

reprogramados. 

A realidade externa de um evento é igual para todos, e recebemos as informações 

através dos nossos canais sensoriais (neuro), que passam por filtros 

(programação) e formam uma representação interna para a pessoa. Essa 

representação interna gera um estado na pessoa, ou seja, leva a diferentes 

emoções que acabam interferindo na fisiologia e também nos comportamentos, 

nas ações dessa pessoa, tanto aspecto verbal quanto não verbal (linguística). 

(SBPNL, 2019) 

O corpo, o foco dos pensamentos e as crenças, formam uma tríade, e o que o indivíduo 

externa é a parte desta que está em maior evidência. Logo, se ele se sente feliz, ou está 

desmotivado, ou sentindo solitário, ou totalmente pleno com tudo o que está vivendo, isto não são 

fatos aleatórios, são impulsos neurais gerados e determinados pelo próprio indivíduo. A 

autoconsciência faz com que a programação neurolinguística funcione ainda mais eficazmente. 

A PNL proporciona uma estrutura sistemática para dirigirmos nosso próprio 

cérebro. Ensina-nos como dirigir não só nossos próprios estados e 

comportamentos, mas também os estados e comportamentos dos outros. 

Resumindo, é a ciência de como dirigir seu cérebro de uma forma favorável para 

conseguir os resultados que deseja. (ROBBINS, 2018) 
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PNL NA PRÁTICA E MECANISMOS DO SUCESSO 

Não há como delimitar todas as técnicas e mecanismos de sucesso que a PNL utiliza, pois, 

trata-se de um experimento subjetivo com resultados diferentes a cada um que faz uso dela. 

Todavia, o fato comprovado é que através da programação neurolinguística, é possível ao 

indivíduo aumentar seu desempenho social e cognitivo, bem como alcançar o sucesso e 

desenvolver sua autoconfiança. 

Uma das técnicas da PNL é a Modelagem. Esta, consiste em uma inspiração e reprodução 

de comportamentos de sucesso de alguém visto como modelo por quem almeja uma vida 

extraordinária. A modelagem funciona através do poder (habilidade de agir) e da ação (produção 

de resultados), proporcionando ao indivíduo uma maior percepção de quem se é e de quem se 

almeja ser. Essa percepção de atitudes gera flexibilidade para controlar os estados físico, mental 

e emocional, independente do mundo exterior. Agregado a isso, Anthony Robbins define a 

“Fórmula do Sucesso” como “o saber exatamente o que se quer, determinando um objetivo e 

atitudes que funcionam em prol do que se deseja.”. Para obter sucesso, não é necessária a sorte, 

mas sim consistência e lógica rumo aos caminhos da ação. 

Ainda segundo Robbins, existem alguns outros mecanismos da PNL que podem ser 

agregadores do QE de todo ser humano. Estes são: paixão, crenças, estratégia (a organização dos 

recursos em prol da conquista dos objetivos), clareza de valores predeterminados desde a 

formação básica de cada um; energia, poder da união; e o domínio da comunicação.  A energia 

seria como ações rumo à plenitude física, espiritual e intelectual. O poder da união faz jus à 

criação de laços duradouros com diferentes pessoas dotadas de conhecimentos múltiplos; e o 

domínio da comunicação seria a forma de se comunicar aos outros e a si, determinando a 

qualidade de vida a ser conquistada. A partir desses mecanismos, fazer mudanças 

comportamentais consistentes será consequencial. Um dos caminhos a essas mudanças é o Padrão 

Swish. 

O Padrão Swish PNL é uma técnica da Programação Neurolinguística criada com 

o intuito de ajudar as pessoas a se libertarem de comportamentos compulsivos e 

negativos. Basicamente, consiste em substituir hábitos indesejados por aqueles 

que são positivos, bons e construtivos e que o indivíduo deseja e precisa ter para 

viver com mais qualidade de vida em todos os sentidos (RIBEIRO, 2017). 

 

Este padrão auxilia diretamente na troca de comportamentos ineficazes por novos e bons 

comportamentos. Consiste em fazer uma representação interna do comportamento ruim e da dor 

ou prejuízo que se sente por tê-lo. Após, fazer uma representação interna do bom comportamento 
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e dos benefícios que ele acarreta. Com isso, o antigo comportamento ativa o novo e traz ao cérebro 

a ideia de “adição intelectual” pelo novo hábito adquirido. 

 

 

Figura 2: Padrão Swish 

Fonte: <https://www.jrmcoaching.com.br/wp-content/uploads/2017/09/padr%C3%A3o-swish.jpg>. Acesso em 20 de 

jul. De 2019. 

 

Além disso, são necessárias novas crenças fortalecedoras que serão responsáveis pelo 

desenvolvimento social e cognitivo do indivíduo. É preciso trazer consigo sempre a ideia de ser 

flexível diante de novas pessoas e conteúdos. Quanto mais flexível se é ao novo, mais chances de 

reprogramar a mente se tem. Outra ideia é que não existem fracassos. Fracassos são bem 

propagados atualmente como consequências de escolhas ruins. É preciso pensar sempre nas 

possibilidades, pois adversidades e “fracassos” geram ensinamentos e estruturam novas crenças 

fortalecedoras. Fracassos não são finais, e sim feedbacks. Outro princípio da reprogramação é se 

abster do perfeccionismo, afinal, não é necessário entender e dominar tudo para ser capaz de usar 

tudo, basta ser essencial, não se prender aos detalhes e aliar-se a pessoas que dominem o que não 

é dominado pelo “eu” em questão. Pessoas valorizadas e honradas são os melhores recursos que 

se pode ter. 

 Após a definição exata dos objetivos que deseja alcançar, é importante permanecer-se 

firme nos compromissos assumidos, isso implica em terminar o que começou, ser determinado e 

compromissado no cumprimento de rotinas e estabilização de novos hábitos, mantendo em alta 

os níveis neurológicos de aprendizagem (missão, identidade, crenças e valores, capacidades e 

comportamentos). Esses níveis são facilmente desenvolvidos através das perguntas poderosas, 

como: “qual é a minha missão?”; “quem sou eu? Que tipo de pessoa sou hoje e quem quero me 

tornar?”; “que habilidades tenho hoje? “como posso me aperfeiçoar?”; “quais os valores que eu 

prezo?”; “qual o melhor caminho para chegar ao resultado que desejo?”. As respostas dessas 

perguntas levarão o indivíduo a desenvolver consciência e identidade, resultando na flexibilidade 

para mudar seu comportamento até conseguir o que deseja. 
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Para definir objetivos com clareza, a PNL determina alguns caminhos como: ser 

específico sobre o que se almeja; declarar sempre de maneira positiva, determinando o que se 

quer e não o que não se quer; anotar as etapas vencidas para acompanhar quando exatamente seus 

objetivos forem alcançados, bem como manter-se no controle o tempo todo. É necessário ao 

indivíduo à independência de outras pessoas para ser feliz. Se o objetivo é dele, não deve entregar 

para ninguém o intermediar. Verificar se o objetivo é alcançável também é importante. Essa 

concepção virá quando o indivíduo percebe seu objetivo como um propagador de benefícios 

contínuos a ele e aos seus. 

O processo da PNL tem vários caminhos, mas todos giram em torno de um objetivo: 

proporcionar ao ser humano uma reprogramação mental e corporal capaz de modificar suas 

crenças, resultando na determinação de novos resultados. Mudar, se adaptar, crescer, evoluir. 

Estas são palavras-chave desse processo, e partem da ideia de flexibilidade. Ser flexível é o grande 

segredo! Quando se é flexível, os desafios da reprogramação mental ficam mais executáveis; as 

pessoas não serão consideradas empecilhos, mas sim recursos; os problemas se tornam 

oportunidades de crescimento. A reconstrução dos valores e crenças agregada ao conceito de 

autorresponsabilidade, viabiliza junto a repetição de comportamentos e atitudes, uma mudança 

palpável e extraordinária de resultados de estado físico, intelectual e emocional. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Como visto durante todo o artigo, reprogramação de crenças é o início do processo rumo 

à vida em plenitude. Tudo parte da ideia de quem se é, o que se é capaz de realizar e conquistar 

merecidamente. A PNL é um caminho completo e profundo, que quando aplicada de maneira 

correta, é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Quando se fala sobre reprogramar, não 

se conclui como esquecer tudo o que já foi aprendido, mas sim dar novos significados ao que já 

se conhece e ao que ainda será conhecido. Através da neuroplasticidade, é possível reorganizar o 

cérebro em função de novas emoções, sentimentos, motivações. Diferente do que muitos ainda 

pensam, o cérebro e seus neurônios são completamente moldáveis e se adaptam de acordo com 

impulsos motivacionais, desenvolvendo novas sinapses neurais, que com a repetição de rotinas, 

desenvolvem novos hábitos geradores de uma vida próspera em todos os sentidos. 

A PNL não é um conceito distante, tampouco uma utopia - ela é uma ferramenta acessível 

a todos e capaz de transformar caminhos de uma vida inteira. Fala-se aqui de autoconsciência e 

autorresponsabilidade. Quando há consciência sobre quem se é realmente, e quando se desenvolve 

responsabilidade por todos os seus resultados, fica fácil se perceber como o único capaz de 

transformar seus pensamentos, comportamentos, sentimentos e emoções. Não se trata de 
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encontrar respostas e desculpas em outras pessoas; não é sobre justificar erros contínuos pelo 

meio em que se está inserido – tudo parte de dentro em prol do próprio indivíduo. 

Sendo assim, conclui-se que todo sucesso almejado pode ser alcançado se as crenças 

forem mudadas e a constância em alcançar os objetivos for real. Pensando negativamente e já 

com a ideia de derrota enraizada, muito provavelmente o resultado negativo será iminente. Pois 

bem, “assim como tu pensas, tu és”. Sendo capaz de pensar sobre si de uma maneira 

extraordinária, também será capaz de concretizar esta realidade. “Porque, como imagina em sua 

alma, assim ele é.” (Provérbios 23:7a) 
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