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Este conteúdo é para você que tem uma vontade imensa de

mudar algumas coisas em sua vida, já fez diversas tentativas e

não entende o motivo de não conseguir.

Você vê muitas pessoas conseguirem, mas se sente incapaz, sem

forças e quase perdeu suas esperanças.

De alguma forma você chegou até este conteúdo e isso significa

que não desistiu ainda.

Aqui eu vou te mostrar, através da neurociência, que se você

quiser, consegue desbloquear sua mente para novas conquistas,

novas atitudes e transformar o que tanto tem te incomodado.

Há diversos estudos sobre o comportamento e a mente humana,

eles certamente têm muitas explicações para os resultados que

são produzidos em nossas vidas.

Este conteúdo tem um único objetivo: te fazer acreditar que é

possível transformar o que você quiser, desbloqueando sua

mente e substituindo as crenças que limitam suas atitudes.

Continue sua leitura e NÃO SE ACOSTUME COM O QUE
NÃO TE FAZ FELIZ.

Introdução



O que são
crenças

CRENÇAS são pensamentos ou 

interpretações que você toma como verdade. 

Todos temos crenças limitantes que podem 

atrapalhar nosso desenvolvimento, mas há 

também as crenças fortalecedoras que nos 

impulsionam.

Para refletir sobre isso trouxe algumas 

perguntas:

O que te impede de progredir no trabalho? 

Quantas vezes você começou algo e desistiu no meio 

do caminho?

O que falta para você ter um relacionamento 

extraordinário?

É desafiador ter qualidade de vida com seus filhos?

Já parou para pensar o que tem impedido você de ser 

mais realizado(a), de ter sucesso profissional, de estudar 

mais, de acreditar em si mesmo, de sentir-se seguro(a) 

para buscar uma vida mais plena e equilibrada?

As respostas para essas perguntas podem estar 

no seu inconsciente. Elas têm relação com as 

experiências e emoções que você vivenciou e que 

formaram suas crenças.

Já parou para pensar por quê algumas pessoas 

atingem sucesso na vida e continuam a viver uma 

vida incompleta? 
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Como são construídas nossas 
crenças?
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Isso não é 

para mim

Nasci pobre, 

vou morrer 

pobre

Eu não 

mereço

Eu não 

consigo

Sou velho 

demais para 

isso

Tudo 

precisa 

ser perfeito

Tudo é mais 

difícil para mim

Felicidade 

dura 

pouco

Crenças 

Limitantes

Crenças
Limitantes

A  qualidade de nossas ações e os resultados que 

obtemos hoje, em todas as áreas de nossa vida, são em 

decorrência das nossas crenças.

Crenças limitadoras produzem resultados limitados!

Mas nem sempre somos conscientes de nossas crenças, 

muitas vezes elas não são tão claras.
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Exemplo

Uma de minhas clientes, quando 

criança, foi convidada pela professora 

para fazer uma atividade na lousa. No 

entanto ela errou o exercício na frente 

da sala, e a reação da professora foi 

bater em sua cabeça com o apagador 

e chamá-la de burra.

Em outra situação, essa mesma criança 

estava passando um período na casa de sua 

madrinha, devido ao falecimento de seu pai. 

Ela adorava o café da manhã na casa da 

tia, no entanto, um dia ela acordou, foi para 

a mesa do café, onde todos a esperavam, e 

pegou um pão que estava na cesta. Sua 

madrinha deu-lhe um tapa na mão e disse 

que ela devia sempre esperar que alguém 

lhe desse a autorização para pegar, ou lhe 

desse o pão.

Quais as dificuldades dessa minha cliente na vida adulta?

Falar em público, expor suas ideias em reuniões e exercer cargos de

liderança. Ela tem total capacidade para isso, mas não se sente segura.

Em decorrência das mensagens que recebeu, seu cérebro programou

respostas automáticas, de que ela não pode, não é capaz, e precisa

sempre do consentimento de alguém, pois não pode tomar decisões

sozinha.

Nosso cérebro está aprendendo como o mundo

“funciona” até os 9 anos de idade. Todas as

mensagens que recebo desde que nasci estão

formando minhas “crenças” de como a minha

vida será.

A neuroplasticidade é maior neste período, o

cérebro funciona como uma esponja e absorve

tudo o que observa. É por isso que os bebês

aprendem tão rápido.
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Crenças

FéEmoção

+
Crenças são pensamentos dotados de fé e emoção.

Toda crença é criada ou absorvida com uma intenção positiva.

Crenças podem ser limitantes ou fortalecedoras.

Nossa
mente

As mensagens com maior 
influência para a criação de 
crenças são aquelas em que 

vimos, ouvimos e sentimos um 
forte impacto emocional.
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Nosso cérebro produz respostas a determinados 

estímulos. Nossa espécie está acostumada a não 

gastar energia, então ele repete as respostas 

para estímulos parecidos, para gastar menos 

energia. Até que se tornam respostas 

automáticas. Dá mais trabalho pensar e agir de 

forma diferente. Chamamos essas conexões ou 

respostas de trilhas neurais.

Nossa
mente

Criar novas trilhas neurais 
significa ensinar seu cérebro a 

pensar diferente, o que dá mais 
trabalho e gasta mais energia.

É como andar por uma trilha no meio da mata: 

é um caminho mais fácil, aberto, pois já foi 

usado diversas vezes.

Ao escolher mudar você deve estar preparado 

para entrar em uma mata fechada, precisará 

de foice e facão para abrir caminho, levará 

mais tempo e gastará muito mais energia.

Muitas pessoas acreditam que uma forma de 

descansar é assistir televisão após um dia de 

trabalho. Desejam fazer um curso, ir para 

academia, passar mais tempo com os filhos, 

conversar mais com o parceiro, mas colocam 

como prioridade o sofá e a TV. E todas as 

vezes que tentam mudar, não conseguem, 

porque por anos fizeram da mesma forma.
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Histórias

Joana acredita que tem “dedo podre” para 

relacionamentos. A maioria de seus namorados 

sempre foi dependente, inclusive financeiramente;  

começa a pedir dinheiro emprestado, o carro 

emprestado, e Joana sempre se coloca como uma 

mãe superprotetora. Ela já chegou até a sofrer 

golpes financeiros pelos parceiros.

Hoje, com 40 anos, Joana não acredita mais que 

pode formar uma família e ter um relacionamento 

feliz.

Pedro tem um trabalho estável, um cargo de 

responsabilidade, porém o ambiente é hostil e 

existe muita cobrança por resultados. Ainda assim, 

ele vislumbra chegar em um cargo de chefia. Pedro 

está com alto nível de stress, e isso tem refletido no 

seu relacionamento familiar. Ele não consegue 

chegar em casa e se divertir com seus filhos ou 

conversar com sua esposa, por exemplo. Sua saúde 

está comprometida, pois não tem tempo para fazer 

exercícios e se alimentar bem. Ele não busca 

desenvolvimento pessoal, pois se sente esgotado. 

Márcia trabalha e teve bons empregos, no 

entanto está sempre endividada. Ela compra por 

impulso, não controla suas despesas e, com isso, 

não consegue investir ou guardar dinheiro. 

Márcia  não percebe seu comportamento. Ela já 

teve seu salário praticamente dobrado com uma 

promoção e, ainda assim, voltou a se endividar. 

As compras dão prazer a ela, que não possui 

casa própria e tem um carro financiado. Márcia 

já renegociou várias dívidas com os bancos. Ela 

acredita sempre que precisa ganhar mais. 

O que te impede de mudar isso?
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O que te
incomoda?

As crenças podem nos paralisar na zona de conforto

Podemos assistir nossas vidas sendo conduzidas por outros ou 

pelas circunstâncias, no banco do passageiro

É muito mais confortável culpar o chefe, o governo, a economia, o 

sistema, o marido ou a família pelos seus fracassos e não realizações

E isso continuará acontecendo se você não tomar a direção da 

sua vida.

❖ Dinheiro

❖ Relacionamento

❖ Filhos

❖ Trabalho

❖ Seu corpo, sua saúde

❖ Conhecimento

O que te impede de mudar isso?
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Como identificar as 
crenças limitantes

Reconheça situações e comportamentos que se repetem, 

tais como, endividamento, relacionamentos conturbados, 

saúde, dificuldades em diversas áreas da vida.

Identifique frases que você repete para essas situações. 

Se pergunte se esta crença é verdadeira. Permita ao seu 

subconsciente analisar objetivamente o que está sendo dito. ?
Busque de onde você sabe esta informação, como você identificou 

que ela era verdadeira. Vá em busca de conhecimento para que 

possa embasar sua verdade. Muitas vezes não sabemos porque 

temos tanta convicção em algumas afirmações.

Busque ressignificar as verdades que não servem mais.

Assuma uma nova posição. Sinta-se livre deste pensamento. 

Reflita: “Como seria minha vida sem esta crença?”

Substitua esta crença.

Descubra uma nova verdade fortalecedora, positiva, que 

liberte suas crenças limitantes. Procure referências para estas 

novas afirmações, exemplos confiáveis.

Identificar um comportamento gerado através de uma crença é 

uma etapa importante, porém, para a transformação deste 

padrão, é necessário um conjunto de ações que proponho a seguir.

Lembre-se de que é necessário empenho, pois sua programação 

mental está acostumada a agir deste modo desde o início de sua 

vida.



Comportamento

Hábitos 

Emoções

Mudar comportamento é a parte mais importante no processo de criação de 

novas crenças fortalecedoras. Nós não conseguimos mudar as crenças sem 

alterar comportamentos. Inicie algo novo, desafie-se, comece a fazer 

diferente. A palavra do comportamento é AÇÃO. Um exemplo claro: você 

toma a decisão de fazer a dieta na segunda-feira ou começa a fazer agora? 

Agora é preciso tornar este novo comportamento um hábito. Só assim seu cérebro 

passará a entendê-lo como algo fácil, pois ele cria uma nova trilha neural. Em 

seu livro Mind Hacking: How to Change Your Mind for Good in 21 Days, John 

Hargrave (1894-1982) descreve a importância de persistir em uma ação. Como 

ele, outros autores defendem que após 21 dias seguidos de repetição de uma 

ação, uma nova trilha neural é criada, e o comportamento passa a fazer parte 

de sua rotina sem muito sofrimento.

E para criar um novo comportamento é necessário também prestar atenção nas 

emoções que te impedem e travam sua nova atitude. Identificar o gatilho que te 

impulsiona, por exemplo, para o sofá, e neutralizar esta emoção, substituindo por 

outra positiva. Por exemplo, comemorar suas pequenas conquistas, sentir-se feliz 

e realizado(a) consigo mesmo(a). 
*Também falarei sobre este assunto, dando técnicas para acessar suas emoções, no conteúdo sobre 

meditação

Como mudar 
crenças?
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Atividade

Qual é o seu objetivo?

O que você deveria estar fazendo para atingir 

seu objetivo e não está? Qual comportamento 

deveria ser adotado?

O que você está fazendo no lugar disso?

Pegue um caderno para 

realizar suas atividades e 

responda às seguintes 

questões:

Que crença uma pessoa poderia ter para se 

comportar desta forma?

O que de pior pode acontecer quando você 

atingir seu objetivo?

É comum que sua mente trave e não busque algumas das respostas, então, 

procure mais profundamente, reflita mais um pouco e tente novamente.

1

2

3

4

5

O que vai acontecer se você continuar agindo 

desta forma?
6

1
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Atividade

As reflexões propostas trarão muito autoconhecimento e, consequentemente,  

mais poder para alterar os comportamentos que limitam sua própria vida.

1

2

2

Pegue um caderno para 

realizar suas atividades e 

responda às seguintes 

questões:

Escreva todas as possíveis crenças que apareceram 

na atividade 1.
1

Escreva todas as crenças limitantes que você pode 

ter em outras áreas da vida.

3

Substitua suas crenças limitantes por crenças 

fortalecedoras.
3

3
Para cada uma das crenças limitantes, escreva 

uma ação para alterá-la e transformá-la em 

crença fortalecedora.

4
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Suleima Omar  

A  Autora

Sou formada em Administração e tenho mais de 20 

anos de experiência no mundo corporativo. Minha 

carreira foi desenvolvida no ramo de franquias; 

acumulei experiência no desenvolvimento de 

universidades corporativas, programas de treinamentos 

voltados para vendas, liderança, produtos de 

perfumaria e gestão de lojas. Atuei em empresas como 

McDonald’s por 10 anos e Mahogany Cosméticos por 

12 anos como treinadora de líderes e equipes.

Minha maior paixão: desenvolver pessoas.

Formada em Coaching pelo IBC, já participei de 

workshops de constelação familiar, mecânica quântica e 

me tornei uma pesquisadora de Física Quântica.

Minha causa: ajudar a desenvolver o potencial humano.

Formações recentes

@SuleimaOmarCoach

@Suleimaomarcoach

www.youtube.com/c/SuleimaOmar

Contato:(11) 4551 3528 - (11) 976341898

www.suleimaomar.com.br

suleima@suleimaomar.com.br

http://www.youtube.com/c/SuleimaOmar
http://www.suleimaomar.com.br/
mailto:suleima@suleimaomar.com.br
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