
 
Matheus e Werner Hille 

Semeando Sorrisos 
 

 

Olá, somos os Coaches Matheus e 

Werner Hille, fundamos o Hille Coaching e 

criamos esse e-Book para você que quer 

ser melhor, mais feliz e realizar seus 

sonhos. Fique à vontade e desfrute desse 

conhecimento transformador! 

Boa leitura. 

 

 

E-BOOK: AS 5 CRENÇAS PARA UMA VIDA DE SUCESSO! 

 

Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas que alcançaram sucesso na vida 

profissional e pessoal. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, (outro nomes). Essas 

pessoas conseguiram extrair o máximo de seu potencial para alcançar seus objetivos e 

fazerem história. 

 

Há diversos fatores que contribuem para realizações como as das pessoas acima: 

força de vontade, determinação, otimismo, ação maciça e muitos outros. Nesse e-Book, 

que foi feito especialmente para você que é comprometido com crescimento pessoal e 

quer ser capaz de realizar seus sonhos, vamos mostrar As 5 Crenças das Pessoas de 

Sucesso. O que elas pensam, quais são suas estratégias mentais e como fazem para 

seguirem firmes em direção à suas metas mesmo com obstáculos que pessoas normais 

achariam impossíveis. 

 

Vamos começar falando sobre o que é "crenças". O que a PNL diz sobre elas, 

como formam nosso mundo subjetivo e como guiam nossas ações. O que são crenças 

limitantes e crenças potencializadoras. E o melhor de tudo, como podemos mudá-las 

para atingirmos nossos objetivos na vida! 

 

O que são crenças? Como elas são formadas e como nós a mantemos? 

 

“Não posso acreditar!”, disse Alice. 

“Não pode?”, disse a rainha, penalizada. “Tente de novo: respire profundamente e 

feche os olhos.” 

Alice riu. “Não vale a pena tentar”, disse. “Não se pode acreditar em coisas 

impossíveis.” 

“Ouso dizer que você não tem muita prática”, disse a rainha. 

“Quando eu tinha a sua idade, fazia isso durante meia hora por dia. Às vezes 

chegava a acreditar em seis coisas impossíveis antes mesmo do café da manhã.” 

 

Através do Espelho e o Que Alice Encontrou Lá 

Lewis Carrol 
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“Crença é uma profecia auto-realizadora.” 

 

Nossas crenças influenciam profundamente nosso comportamento. Elas nos 

motivam e dão forma àquilo que fazemos. É difícil aprender alguma coisa sem acreditar 

que ela será prazerosa e útil. 

Crenças são princípios orientadores, mapas internos que usamos para dar 

sentido ao mundo. Elas proporcionam estabilidade e continuidade. Partilhar crenças 

com outras pessoas dá uma sensação mais profunda de empatia. 

 

Como surgem as crenças? 

 

As crenças nascem de muitas fontes: educação, exemplo de pessoas 

importantes, traumas passados, experiências repetitivas. Criamos crenças através da 

generalização de nossa experiência de mundo e de outras pessoas. 

Algumas crenças vêm da cultura e do ambiente em que nascemos e vivemos. Até 

as expectativas das pessoas que são importantes para nós criam crenças. Grandes 

expectativas (desde que realistas) geram competência. Poucas expectativas provocam 

incompetência.  

Quando crianças, acreditamos naquilo que dizem de nós porque não temos 

como testar afirmações, e essas crenças podem persistir sem serem modificadas por 

nossas realizações posteriores.  

Quando acreditamos em alguma coisa, agimos como se isso fosse verdade. É 

difícil provar o contrário, porque as crenças atuam como filtros perceptivos muito 

fortes. Os acontecimentos passam a ser interpretados pelas nossas crenças, e as 

exceções só servem para confirmar a regra. Nosso comportamento mantém e reforça 

nossas crenças.  

 

A crença não é apenas um mapa do que aconteceu, mas também um esboço 

para futuras ações.  

 

O efeito placebo é um exemplo de que a crença é uma profecia auto-realizadora. 

As pessoas tomam pílulas com água e açúcar e ainda assim tem resultados fantásticos.  

Crenças positivas funcionam como uma autorização para colocar em prática 

nossas capacidades. As crenças criam resultados!  

“Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma 

você está.” Henry Ford. “Quer você acredite que pode ou não pode fazer algo… você 

está certo.” 

Geralmente as crenças limitadoras envolvem frases como: “não posso… não 

consigo… isso é impossível… eu não sirvo pra isso.” Por exemplo: se uma pessoa diz 

“eu não posso fazer acrobacias” é como se ela estivesse falando: “é muito fácil não 

fazer acrobacias”. Se acreditarmos que a frase “não posso” descreve nossa capacidade 

presente e futura - em vez de ser apenas a descrição de um comportamento atual, 

estaremos programando nosso cérebro para fracassar, o que nos impede de descobrir 

nossas verdadeiras capacidades. As crenças negativas não se baseiam na experiência.  
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Filtros perceptivos muito estreitos podem nos impedir de ter experiências boas, 

mesmo quando estamos rodeados de possibilidades interessantes, porque elas não são 

percebidas. 

“Tudo se finge primeiro; germina autêntico é depois.” Guimarães Rosa. A 

melhor maneira de descobrir do que somos capazes é fingir que podemos fazer 

qualquer coisa. Aja “como se” você pudesse. Assim, o que não puder fazer você não 

fará. Se o seu objetivo for impossível, logo logo você descobrirá. Enquanto você 

acreditar que algo é impossível você nunca vai descobrir se é possível ou não. 

As crenças não nascem com a gente, como a cor dos olhos. Elas mudam e se 

desenvolvem. Mudamos de ideias, nos casamos, divorciamos, mudamos de amigos e 

agimos diferentemente porque as nossas crenças se modificam. 

Podemos escolher nossas crenças, deixando de lado as que nos limitam e 

criando outras que tornarão nossa vida mais prazerosa e mais eficiente. Crenças 

positivas nos permitem descobrir o que é verdadeiro e do que somos capazes. 

Funcionam como autorização para explorar um mundo de possibilidades. 

 

As 5 Crenças Para uma Vida de Sucesso: 

 

Algumas pessoas se destacam no mundo e a PNL busca a diferença que faz a 

diferença nessas pessoas. A Programação Neurolinguística (PNL) é o estudo da 

excelência humana, e é através de seus princípios que desenvolvemos esse conteúdo 

para que você possa aplicar na sua vida e ter resultados fantásticos. As pessoas bem 

sucedidas não tem menos problemas do que as que falham, elas apenas agem diferente 

por acreditarem diferente.  

 

“A mente está em seu próprio lugar, e em si mesma. Pode fazer um Céu do 

Inferno, um Inferno do Céu.” John Milton 

Vivemos no mundo que escolhermos viver, e isso acontece conscientemente ou 

inconscientemente. Se focamos no sucesso e na felicidade, é isso que vamos encontrar. 

Se escolhemos direcionar nosso cérebro para as coisas ruins, é isso que vamos 

encontrar: “tudo que se foca, aumenta”. Quando queremos comprar um carro, vemos o 

mesmo modelo o tempo todo. O mesmo acontece com as mulheres que ficam grávidas, 

conseguem achar uma mulher grávida em cada canto. 

O caminho para alcançar o sucesso se baseia em saber ao certo qual resultado 

se deseja, agir para alcançá-lo, estar atento aos resultados que está conseguindo e 

ter flexibilidade para mudar seus comportamentos até que o resultado que deseja 

seja alcançado.  

Não podemos ter certeza se nossas crenças são verdadeiras ou falsas. Mas 

podemos saber se funcionam, se apóiam nossos objetivos, se nos limitam ou nos 

impulsionam para que alcancemos nossos resultados, se nos fazem pessoas melhores, 

se ajudam a nós e aos outros. Podemos sempre adotar as crenças que nos 

impulsionam. E abaixo você vai encontrar 5 crenças que impulsionam para uma vida 

abundante! 
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1. Não existe fracasso, apenas feedback. Tudo que acontece me serve. 

 

“O que acontece com você não é tão importante como a maneira com que você 

lida com o que acontece com você.” Zig Ziglar 

As pessoas de sucesso têm a grande capacidade de pegar um acontecimento e 

usá-lo a seu favor. Elas focam nas possibilidades, focam no resultado, e dessa forma 

usam sempre um obstáculo como um degrau. 

Quando nos deparamos com um fato, é apenas um fato. E cada pessoa pode 

interpretar de uma forma diferente. Um mesmo acontecimento pode ser desastroso 

para um e engraçado para outro. Pode causar raiva ou um frio na barriga. A maneira 

como interpretamos um determinado fato está ligado ao nosso histórico pessoal. 

Nosso cérebro faz as conexões e nos remete à acontecimentos passados.  

É um hábito da maioria dos seres humanos deixar que uma determinada situação 

traga sentimentos, e se esses forem ruins, provavelmente as atitudes também serão. 

Diante de uma mesma situação em que uma pessoa fica com raiva e estressada e acaba 

tomando atitudes que se arrepende depois, a pessoa de sucesso, que acredita que não 

existe fracasso e sim feedback, vai entender que pode agir e reagir de uma maneira 

diferente, enxergando sempre possibilidades e escolhendo as que vão levá-lo a atingir 

seu objetivo. Ela aprende e muda seu comportamento novamente até conseguir seus 

resultados. 

Pare por um momento e pense na sua vida: que atitudes você está deixando de 

tomar para atingir seus objetivos por culpar o mundo por não conspirar ao seu favor? 

Uma das diferenças das pessoas de sucesso é essa. Em vez de sentarem e lamentarem 

pelo fato do mundo não estar ajudando, elas vão pensar em como agir de uma forma 

mais eficaz para que o universo passe a conspirar à seu favor. E se não for na próxima, 

será na próxima, e assim por diante até conseguirem. 

Henry Ford disse certa vez: “Há mais pessoas que desistem do que pessoas que 

fracassam.”. Se olharmos as situações como fracasso, certamente aumentamos a 

chance de desistirmos. Mas se os acontecimentos forem observados apenas como 

feedback’s, aí sim estaremos gerando possibilidades de adotar novos comportamentos 

e conseguir resultados diferentes. 

Quando perguntado sobre seus fracassos na tentativa de criar a lâmpada, 

Thomas Edison disse: "Eu não falhei, apenas encontrei 10 mil maneiras que não 

funcionam." 

Podemos culpar tudo e a todos, mas como você está agindo hoje para alcançar 

seus objetivos, ou não está agindo? Como sua vida mudaria se o fracasso fosse visto 

como feedback? 

Pare e pense um pouco na sua vida, nos seus anseios e desejos que ainda não 

foram realizados. Quais crenças estão te limitando? Se achar que é apenas falta de 

ação, reflita sobre o que passa dentro de você que está te impedindo de agir, que está 

fazendo com que você se boicote e fique sempre procrastinando.  

Sabendo disso, procure sempre as crenças que geram possibilidades, assim, será 

muito mais fácil alcançar os resultados que você deseja. Corte a palavra “fracasso” do 

seu vocabulário e foque sempre no resultado. Você vai notar rapidamente a diferença. 
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2. Meu sucesso é responsabilidade minha! 

 

Nós somos os criadores do nosso mundo. 

Se você acha que a culpa da sua vida estar como está hoje é dos outros, você 

já caiu no processo de vitimização. Uma grande virtude das pessoas de sucesso é 

que elas assumem de fato as rédeas da sua vida. “Isso é responsabilidade minha, 

cuidarei disso.”, “Agi de determinada forma e hoje estou assim. Vou agir diferente”. 

São frases que podemos escutar com frequência na vida das pessoas de sucesso. 

Essas pessoas vivem a partir da crença de que elas criam seu próprio mundo. 

Elas não ficam a vitimização e nem na causalidade. Agem sempre assumindo a 

responsabilidade de seus atos, sabendo que vão colher o fruto que plantarem.  

Quando somos apenas vítimas das circunstâncias, ficamos à mercê das 

pessoas, do sistema político, do sistema financeiro, e assim se torna muito mais 

fácil culpar a tudo e a todos pela vida que temos hoje. Se você não acredita que 

está  criando seu mundo, seja com resultados que deseja ou não, você é apenas 

fruto das circunstâncias. As coisas simplesmente acontecem com você. Você é um 

objeto e não um sujeito. 

Agora nós te perguntamos: “Por que ficar aqui nessa cultura, mundo ou 

planeta, se você é apenas o produto das forças externas do acaso? Assumir a 

responsabilidade é tomar o controle, é saber que você pode mudar e fazer 

diferente para conseguir resultados diferentes. E tudo isso tem uma força 

fantástica que pode mover seu mundo. 

Vemos constantemente pessoas culpando seus próprios pais, sua família, o 

governo, o mundo, e dizendo que o resultado da sua vida é culpa deles. A chance 

dessa pessoa dar a “volta por cima” é muito menor, pois enquanto for vítima, 

menos poder sobre sua própria vida ela terá. 

Se você se identificou com o parágrafo acima, te convidamos à assumir a 

responsabilidade da sua vida pelo menos de agora em diante. Se você tem desejos 

e sonhos, mas ainda não conseguiu caminhar em direção a eles, quero que pense 

que a partir de agora é sua, e somente sua, a responsabilidade de conseguir 

alcançá-los! Tome ações que estejam no seu campo de atuação, ações que 

dependam de você. Se o resultado não for o que deseja, continue trazendo para 

você a responsabilidade e faça algo diferente para atingir resultados diferentes. 

Assim fazem os grandes líderes. Eles assumem a responsabilidade.  

“Aqueles que assumem a responsabilidade estão com força. Aqueles que a 

evitam estão enfraquecidos.” Anthony Robbins 

Leia esse pequeno trecho abaixo e internalize-o de verdade. Leia no mínimo 

três vezes e em voz alta. Leia como se fosse a maior verdade do mundo e assuma 

as rédeas da sua vida! 

“Eu, somente eu, sou 100% responsável pelo resultado que tenho hoje na 

minha vida profissional e pessoal. Eu sou 100% responsável por mudar para 

melhor a minha situação. Eu deixo para trás o hábito nocivo de reclamar, deixo a 

vítima do passado e assumo a postura de uma pessoa próspera que tem o poder 

de mudar minha vida.”  
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3. Não é necessário saber tudo para dar os passos necessários para o 

sucesso 

 

Pessoas bem sucedidas têm a noção de que não precisam saber de tudo para 

serem bem sucedidas. Muitas vezes elas têm um conhecimento bem estruturado 

sobre várias coisas, mas raramente sabem todos os detalhes de tudo. Elas buscam 

o essencial. 

Imagine se precisássemos saber toda a mecânica e os aspectos biológicos de 

nossas pernas para conseguirmos andar? Provavelmente não estaríamos aqui. 

Muitas vezes adquirimos um conhecimento, mas não botamos em prática. 

Fiquem tranquilos que esse é um hábito comum. Por não botarmos em prática, nos 

sentimos inseguros e achamos que para conseguir nossos resultados precisamos 

de mais conhecimento. Buscamos esse conhecimento, o que deixa um placar de 2 

para o Conhecimento e 0 para a Prática. Com o conhecimento já acumulado e mais 

confuso por falta de prática, o que nós fazemos? Caímos no que chamamos 

“Armadilha do Conhecimento”. Ficamos achando que precisamos sempre de mais 

um conhecimento, mais um curso ou mais um livro para conseguirmos realizar o 

que desejamos. No final o Conhecimento vai estar ganhando de 10 a 0 da Prática. 

Tudo isso gera um autossabotador que nos impede de alcançarmos nosso sucesso. 

Usar com eficiência o que tem não significa conhecer tudo. 

Você está preso na Armadilha do Conhecimento? 

 

4. As pessoas são as maiores portas de entrada de qualquer lugar 

 

Zig Ziglar, em seu livro Além do Topo, fala sobre a “Filosofia da Regra de Ouro”, 

que diz que: “é possível conseguir tudo o que você quer na vida apenas ajudando um 

determinado número de pessoas a conseguir o que elas querem.”. 

As pessoas que conseguem posições de notoriedade na sociedade, quase que 

universalmente têm apreço, respeito e reconhecimento pelas pessoas. Têm senso de 

equipe, de interesse comum e unidade. No livro “O Gerente Minuto” de Blanchard, 

Kenneth e Spencer Johnson, é enfatizado que não há sucesso duradouro sem relação 

entre as pessoas, e que a maneira de ser bem sucedido é formar uma equipe de sucesso 

que esteja trabalhando junto. 

É fácil concordar com a ideia de que as pessoas devem ser tratadas com 

respeito, sejam familiares, amigos ou desconhecidos, mas nem sempre é fácil 

fazê-lo. Como a maioria das crenças que já citamos, é mais comum as pessoas 

fingirem que aceitam do que adotarem isso na realidade. 

Fato é, quando escolhemos tratar bem as pessoas e assim fazemos, 

normalmente estamos escolhendo também, que vamos ser bem tratados por elas. 

Dizer que trata bem as pessoas e fazê-lo de fato, são duas coisas totalmente 

diferentes. Aqueles que são bem sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros: 

“Como podemos aceitar isso?”, “Como podemos reverter juntos essa situação?”, 

“Como podemos conseguir resultados melhores?”, “Como podemos fazer isso 

melhor?”. Entender e compreender que, para um homem sozinho, é muito mais 

difícil ser bem sucedido do que para um homem que tem bons relacionamentos e 
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que ao seu lado tem uma equipe de amigos. É fortalecer uma grande crença na sua 

vida. 

 

5. Ações maciças geram melhores resultados mais rápido. 

 

Antes de falarmos da quinta crença do sucesso, vamos relembrar as quatro 

crenças que estão no sistema de crenças das pessoas bem sucedidas. A primeira é: 

Não existe Fracasso, apenas Feedback. A segunda é: Meu sucesso é 

responsabilidade minha. A terceira fala: Não é necessário saber tudo para dar os 

passos necessários para o sucesso. E a quarta diz: As pessoas são as maiores 

portas de entrada de qualquer lugar.  

A quinta e última crença das pessoas bem sucedidas que estamos 

disponibilizando para você diz respeito à Ação. Ação maciça já! 

Não adianta termos um sistema de crenças possibilitadoras se elas não nos 

levam à ação. E por isso deixamos essa crença, que achamos ser a mais importante, 

por último. As pessoas de sucesso acreditam no trabalho, não necessariamente no 

trabalho duro, mas na atitude, na ação. Quanto mais agirmos, mais feedback’s 

teremos, mais estaremos assumindo a responsabilidade por criar o mundo que 

queremos, saberemos cada vez mais que não precisamos de todo o conhecimento 

do mundo para sermos bem sucedidos e, automaticamente, nossa capacidade de 

se relacionar bem com as pessoas aumenta, mas tudo isso depende de ação 

maciça. 

Se víssemos o sucesso como uma caminhada, poderíamos dizer que quanto 

mais andarmos, mais longe iremos. E assim é pra tudo na vida. “O bom é inimigo 

do ótimo.” “O mal feito é melhor que o não feito”. As pessoas querem agir apenas 

quando estiverem beirando a perfeição, mas te dizemos: “A perfeição vem com o 

realizar e repetir”, e repetir até fazer os ajustes necessários para chegar à perfeição. 

Se esperar até que seu site fique perfeito para então botá-lo para funcionar, 

quem não se preocupou com isso já está com o site rodando muito antes de você e 

está com mais clientes que você. Além de já estar recebendo constantemente 

feedback’s sobre como fazer da melhor forma. 

Se você é tímido e espera ser tornar faixa preta em como se palestrar para 

começar a palestrar, saiba que o que é apenas faixa amarela em palestra, mas 

resolveu agir, já está impactando mais pessoas que você. 

Existe um homem que:  

- Faliu seu negócio aos 31 anos; 

- Foi derrotado em uma eleição no legislativo aos 32; 

- Faliu outra vez seu negócio aos 34; 

- Superou a morte de sua namorada aos 35 

- Teve um colapso nervoso aos 36; 

- Perdeu uma eleição aos 38; 

- Perdeu nas eleições no Congresso aos 43, 46 e 48; 

- Perdeu uma disputa para o Senado aos 55; 

- Fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56; 

- Perdeu uma disputa senatorial aos 58; 

- Foi eleito Presidente dos Estados Unidos aos 60. 
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O nome dele é Abraham Lincoln, um dos homens mais conhecidos e 

importantes da história. Poderia ele ter se tornado tão importante se tivesse 

parado com suas ações? Temos certeza que não! 

Reformule seu sistema de crenças e parta para AÇÃO MACIÇA. Assim você 

vai realmente saber quais são seus pontos fortes para realizar o que deseja e os 

pontos fracos que deve melhorar e consequentemente caminhar sempre em 

direção aos seus sonhos. 

E lembre-se “Mesmo a caminhada mais longa começa com um primeiro 

passo.” 

 

Alguns exemplos de crenças limitantes que nos afastam dos nossos 

objetivos. 

 

Aqui temos alguns exemplos de crenças limitantes que estão presentes em 

diversas áreas da nossa vida. Com elas listadas você pode se identificar e perceber 

se alguma delas faz parte do seu sistema de crenças. Trazendo para consciência 

fica mais fácil mudá-las. 

 

Ex.: Dinheiro 

O dinheiro é sujo. 

O dinheiro atrai falsos amigos, atrai inveja. 

O dinheiro corrompe as pessoas. 

O dinheiro é o mau do mundo. 

Sentimentos que os ricos são enganadores, não prestam, podem te afastar da 

prosperidade porque você não quer se tornar uma pessoa assim. 

Esses são pensamentos e crenças que vão te puxar pra trás. De forma 

inconsciente suas escolhas vão te afastar do dinheiro. Mesmo que conscientemente 

você queira conforto e dinheiro pra sua vida. Esses processos acontecem de forma sutil 

e a maioria é inconsciente. 

 

Ex.: Profissão 

Na minha profissão é impossível ganhar mais que X. 

Professor nasceu pra ganhar pouco e sofrer. 

O mercado não valoriza certa profissão. 

Ser autônomo é muito difícil. 

Advogado é tudo ladrão. E se você é advogado, ganhar muito pode estar 

associado a algum tipo de julgamento ruim que vai cair sobre você. Isso vai influenciar 

no quanto você cobra e no quanto vai crescer. 

 

Ex.: Economia e mercado 

Esse momento está ruim para crescer. 

A economia está ruim. 

Os tempos são difíceis. 
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Nesse mercado eu não vou conseguir crescer. E a cada notícia negativa que você 

ouve na televisão sobre a economia, suas crenças vão se fortalecendo e cada vez mais 

suas atitudes são direcionadas para que você não cresça. 

 

Ex.: Auto-estima 

Eu não consigo. 

Eu não mereço. 

Eu não tenho capacidade. 

Eu tenho medo de ser julgado e criticado. 

Eu sou incompetente. 

Eu nunca vou conseguir ser alguém na vida. 

Nada da certo pra mim. 

Eu tenho muito azar. 

Coisas boas não são para mim. 

Eu nasci para sofrer. 

Eu nunca vou conseguir passar naquele concurso porque ele é muito pra mim. 

Normalmente essas crenças são alimentadas por críticas que a pessoa recebia no 

passado. Por cobranças excessivas. Por momentos onde a pessoa se viu rejeitada e 

abandonada. 

 

Ex.: Crenças religiosas e espirituais. 

Minha vida é um carma. 

Tenho medo de ganhar dinheiro e perder minha espiritualidade. 

Pessoas boas tem que se doar muito para os outros. 

 

Ex.: Questões familiares 

Medo de seguir um caminho diferente do que sua família acha que você tem que 

seguir. E aí ser rejeitado pela sua família. 

Em casos de famílias mais humildes, medo de prosperar e ter que ajudar toda a 

família é como ter um peso, demais pra carregar. E isso também pode te afastar do que 

você realmente quer. 

 

A Fórmula Final 

 

Com base com tudo que aprendeu sobre crenças, como se formam e como 

elas guiam nossos comportamentos, como podemos identificar e tomar 

consciência de nosso sistema de crenças, deixaremos aqui uma fórmula final para 

que você consiga sempre realizar as mudanças necessárias na sua vida para que 

você se torne a melhor pessoa que você pode ser. 

Existem três ingredientes fundamentais que devemos ter consciência para 

produzir a excelência humana em qualquer área da nossa vida. São as formas 

mentais e físicas que, quando combinadas, correspondem diretamente à qualidade 

dos resultados que produzimos. 

A primeira questão está relacionada com as nossas crenças, nosso sistema 

de crenças. O que uma pessoa acredita ou que pensa ser capaz, numa maior 

extensão, determina o que ela pode ou não fazer. Se acreditamos, geramos pelo 
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menos algum potencial para que o resultado seja alcançado. E da mesma forma é 

ao contrário. Se acreditamos que é impossível, muitas vezes nem tentamos, o que 

gera o resultado de não conseguir. 

A segunda está relacionada com a sintaxe mental. Sintaxe Mental é a 

estratégia interna que adotamos e usamos. Um número de celular tem nove 

dígitos, mas você tem que discar na ordem certa, se for discado em uma ordem 

aleatória você provavelmente vai falar com um desconhecido. E da mesma forma 

funciona nosso cérebro e nosso sistema nervoso. Temos que direcioná-los para 

nossos objetivos e a PNL conduz muito bem isso.  

O terceiro passo está relacionado com o que a PNL entende como fisiologia. 

Nossa mente e corpo estão completamente ligados, não dá pra separar e dizer que 

um não influencia o outro. Você já viu alguém cabisbaixo, com ombros curvados, 

sentado com a mão no queixo e olhando pra baixo dizer que está super animado e 

cheio de energia? Provavelmente não. Nosso corpo tem necessidade de ser 

congruente com nosso cérebro. Por isso conseguimos dizer que alguém está 

passando por um momento ruim. A fisiologia de quem está passando por um 

momento ruim é diferente da pessoa que está passando por um momento 

fantástico em sua vida. 

Um dos grandes saltos no conhecimento sobre fisiologia, foi entender que o 

cérebro também busca ser congruente com o nosso corpo. A maneira como nos 

comportamos, como respiramos, nossas expressões faciais, nossa postura, a 

qualidade dos nossos movimentos e como mantemos nosso corpo, é o que vai 

determinar o nosso estado emocional. 

Estudos mostram que os bons líderes são aqueles que, mesmo em situações 

de tensão, conseguem manter baixo nível de cortisol (hormônio do estresse), e alto 

nível de testosterona no sangue. O que os permite agir racionalmente diante de 

situações complicadas e ainda tomar boas decisões. O grande fantástico é que 

podemos manter o nível de cortisol baixo e o de testosterona alto apenas 

assumindo determinadas posturas.  
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A postura de alguém que ganha uma maratona e está e extasiado costuma 

ser sempre a mesma, pois os hormônios do prazer estão atuando lá. Podemos 

simular essa realidade! Se assumirmos posturas de vencedor, de líderes ou 

posturas de confiança por mais de dois minutos, nosso cérebro automaticamente 

começa a produzir os hormônios para que nos sintamos mais confiantes e com a 

sensação de que somos capazes. 

Nesse e-Book você aprendeu sobre o sistema de crenças de uma pessoa de 

Sucesso. Se você consegue identificar e duplicar o sistema de crenças de alguém, 

já está dando o primeiro passo para atingir resultados similares ao dela. 

E agora te convidamos a adotar o comportamento dessas pessoas que 

acreditam, mesmo que seja por um tempo determinado. Coloque dúvidas nas suas 

convicções. Haja como se fosse verdade, ouça, veja e sinta como se fosse verdade, 

assim, você estará mais perto de descobrir se algo é realmente impossível ou não. 

Fato é: se você tomar uma atitude, algo que parecia impossível pode começar a se 
tornar realidade. 

Combine tudo isso com a AÇÃO MACIÇA e seja um VENCEDOR. 

 

E para você que chegou até aqui e quer colocar todo o seu potencial em 

ação, oferecemos sessões de coaching individuais e em grupo. Se você quer 

realizar um sonho, atingir um objetivo, tirar os planos do papel, ser feliz e ter uma 

vida abundante, fale conosco, venha ter a vida que merece. 

 

Nosso próximo grupo começa dia 15/6 e as 

vagas são limitadas! 

 

Whatsapp/Tel: 

(22) 992064169 

(22) 974021379 

 

Página Facebook: www.facebook.com/hillecoaching 

Site: www.hillecoaching.com.br 
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