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Neste ebook, preparei um manual com um passo 

a passo para você compreender e se libertar dos 

seus padrões condicionados.

Eu tenho um programa de desenvolvimento 

humano, onde te acompanho neste processo, 

você pode ver todas as informações do 

Programa Bright clicando aqui.

Entretando, eu realmente acredito que todas

as ferramentas já existem dentro de nós e meu

maior sonho é que as pessoas sejam livres e

possam viver a melhor versão de si mesmas.

Assim, não tenho dúvida, que pouco a pouco

vamos transformando o mundo em um lugar

melhor. Por isso, compartilho toda essa

informação de forma gratuita com você, porque

mesmo que você não siga com o Programa

Bright, acho que este conteúdo pode ser

transformador para todos, e esta é a ideia:

Conhecimento Libertador ao alcance de todos!

#Seja um agente de transformação!

#Seja agora a transformação que você 

quer para o mundo!
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Seus pensamento e emoções 

condicionam a realidade a sua 

volta!

Você já teve a sensação de que em diferentes

situações você acaba tendo sempre o mesmo

tipo de experiencia? Por exemplo, acaba tendo

um relacionamento sempre com o mesmo tipo

de pessoa. Ou seus projetos profissionais

sempre acabam tendo o mesmo fim? Ou ainda,

aquela sensação que você atrai sempre o

mesmo tipo de pessoa para a sua vida?

Esse tipo de situação

está diretamente

relacionado com seus

padrões mentais e de

sentimentos, ou seja,

os seus padrões

condicionados.

Podemos imaginar que

estes padrões condicionados são um colar de

pérolas, onde as contas representam os

acontecimentos que estão ligados entre si por

um fio condutor, que é o sentimento.
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Nestes casos, quando nos

descontrolamos, e reagimos

de forma desproporcional a

realidade, não estamos

reagindo a situação em si,

mas sim, estamos reagindo

com todo o “colar.”

Nosso cérebro assim como todo sistema da

natureza, tende a usar a menor energia

possível para realizar uma tarefa. Assim, temos

a capacidade de criar pré-sistemas de resposta,

estas são as nossas redes neurais.

Às vezes, quando reagimos de forma

desmedida a uma situação, por exemplo, no

trânsito, onde por algo pequeno nos

descontrolamos.

Desta forma, quando

não estamos no

momento presente,

consciente, agimos de

forma condicionada.

Tendo os mesmos

pensamentos e

sentimentos, que geram as mesmas ações que

por sua vez geram a mesma realidade

repetidamente.
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Entretanto, todas as

manhas, sentimos

intimamente o desejo

que tudo seja diferente.

Mas como esperar que

algo mude se você faz

tudo igual??

A boa notícia é que temos a capacidade de

refazer as nossas redes neurais, é a chamada

plasticidade do cérebro. Isso nos possibilita

nos desligar de nossos padrões condicionados,

desfazer nossas crenças limitantes e decisões

limitadoras. E construirmos novas redes

neurais empoderadoras.

Uma nova rede neural demora de 21 a 65 dias

para se estabelecer no cérebro. 

Assim, é possível mudar!!! Mas 

isso não vai acontecer da noite 

para o dia, você precisa fazer a 

sua parte e ter: 

FOCO, RÍTIMO e DISCIPLINA!
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Nosso cérebro tem ainda uma outra

característica surpreendente. Ele não distingue

entre um estimulo interno de um estimulo

externo. Ou seja, se eu vejo um carro passar

na rua, ou se fecho os olhos e imagino um

carro a passar na rua.

As áreas do cérebro

que são ativadas são

as mesmas.

Então, quando pensamos em algo e vivemos

todos os sentimentos que aquele pensamento

nos trás, é como se está realidade estivesse

acontecendo AGORA.
Neste processo, é fundamental o alinhamento

entre
PENSAR

SENTIR

AGIR
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A partir de diversas maneiras conseguimos ser

ativos neste processo. E não mais recriar as

mesmas experiencias e a mesma realidade

ciclicamente.

Por isso, considero o conhecimento libertador!

Ao compreendermos como este processo

funciona, temos a liberdade de escolhermos

como agir.

Estes conceitos, aliados aos

paradigmas da física

quântica, que nos mostram

como a realidade é criada.

É o que nos possibilita

compreender porque somos

Teoria 
Quântica

Emaranha-
mento

Não 
Localidade

responsáveis pela 

dinâmica da realidade 

a nossa volta.
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Neste ebook, a ideia é te deixar autônomo de 

velhos padrões, para que você seja 

independente para tomar as melhores 

decisões. Para isso, é fundamental que você, 

de forma consciente, seja o responsável 

responder aos acontecimentos e estímulos da 

sua vida, e não os seus padrões negativos.

Você não precisa responder a tudo que

aparece na sua vida. Se tornando um ser

reativo que toma decisões por impulso e no

desespero, sem ter consultado seu coração,

sem identificar se esta decisão está alinhada

com seus valores essenciais e se está

alinhada com o seu propósito.

E ainda mais: É fundamental ter a liberdade

de decidir a QUAIS estímulos você vai

responder.
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Agora, vou te dar alguns passos para que você

consiga sozinho fazer uma pesquisa e faxina

nas suas crenças limitantes.

Sentimentos do tipo:

Se conecte com este pensamento que você

detectou e perceba, qual é o sentimento que

esta associado a ele?

#1

“Pra mim tudo é mais difícil” | “Eu não 

mereço” “Sou um fracasso” 

Identificar 1 pensamento recorrente

Qual pensamento negativo sobre si mesmo

você tem recorrentemente?

Pensamentos do tipo:

#2
Perceber qual sentimento esta

relacionado com este pensamento

Raiva | Angustia | Tristeza
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Coisas do tipo:

Relembre as últimas vezes que esteve neste

estado e identifique um padrão de ação

#3

“Frio na barriga” | “Aperto no peito” 

“Nó na garganta”

Perceba qual a sensação no corpo que

este estado criado por este pensamento

e por este sentimento geram.

Viva este sentimento agora, e identifique onde

ele atua no seu corpo, qual sua forma? Sua

temperatura? Sua vibração? Seu peso?

Sensações do tipo:

#4 O que você faz quando se sente assim?

“Como loucamente”| “Grito com as pessoas” | 

“Choro” | “Conduzo em alta velocidade” 
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#5

”Eu mereço todo amor e abundancia do 

universo” |”Minhas realizações beneficiam a 

mim e a todos os seres”

Afirmação de poder

Afirmações do tipo:

Estar presente no momento presente é sua

chance de se libertar!

Ter consciência dos passos de um padrão é

fundamental para se livrar dele.

Escolha uma afirmação poderosa que

dialogue diretamente com o pensamento que

você identificou no passo1.

Qual a sua afirmação de poder?
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#6 Foco, Ritmo e Disciplina – Conecte-se!

Só você tem o 

poder de 

conduzir a sua 

vida! 

Só você tem o 

poder de 

transformar a 

sua vida!

Como fazer isso?

Estando atento e 

vivendo sua vida 

no momento 

presente.

Acolha-o amorosamente e diga a si mesmo

que você não pensa mais assim. Afaste este

pensamento e pense na sua afirmação de

poder!

Sempre que o antigo pensamento destrutivo 

sobre si mesmo vier a tona. Agradeça e 

despeça-se! 

Perceba qual sentimento sua afirmação de 

poder gera e qual a sensação no corpo que 

ela traz.
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#6 Foco, Ritmo e Disciplina – Conecte-se!

Está é uma das coisas que 

fazemos juntos no 

Programa Bright! 

Espero que aproveite!!!

Evoque e Viva esse

estado quantas vezes

por dia puder.

E construa sua nova

realidade!

Ação

Comportamento

Hábito

Personalidade

Realidade
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