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Primeiro de tudo, quero te dar os parabéns porque você estar seguindo o 
minicurso e está construindo algo diferente pra você. Algo que vai te 
ajudar a ter mais sucesso e conquistar seus sonhos. 
 
Óbvio que você fez os exercícios da parte 2, né???  Acho que não preciso 
mais cobrar isso de você... 
 
De qualquer forma vou colocar o link, caso você queira rever. (Minicurso 
– Parte II Neuroassociações – assuma o controle da sua mente) 
 
Bom, hoje vamos estudar o que é e como usar o condicionamento por 
neuroassociação – passo a passo.  
 
Eu sempre me interessei e estudei o desenvolvimento do potencial 
humano, e há alguns anos estudo PNL - programação neurolinguística. Já 
fiz vários cursos e isso me ajudou a fazer mudanças importantes na 
minha vida que antes eu não conseguia fazer. 
 
Eu já vi muita gente conseguindo mudar através da PNL também – desde 
uma fobia até um problema de relacionamento.  
 
Aliás, qualquer tipo de terapia consegue mudar a maneira que você se 
sente e mudar seu comportamento.  
 
Todos nós temos sempre queremos mudar ou a forma como nos 
sentimos em relação a algo (exemplo: de frustrado para confiante, de 
triste para feliz) ou mudar um comportamento (exemplo: parar de fumar, 
fazer exercício).  
 
E você pode até me dizer – “ai André, quero mudar minha situação 
financeira e isso não é comportamento”... Mas para você mudar sua 
situação financeira, você vai ter que mudar a maneira que você sente e 
pensa e por fim mudar o seu comportamento. 
 
Não importa qual o problema que você tenha – trauma, problema de 
relacionamento, fobia. Qualquer tipo de terapia pode ajudar. O que todas 
terapias tem em comum é mudar as suas neuroassociações que estão te 
prejudicando ou que estão te deixando distante dos seus sonhos. 

http://superandoseuslimites.com.br/?p=209
http://superandoseuslimites.com.br/?p=209
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Algumas terapias, dependendo do método, podem demorar vários anos 
para conseguir mudar isso em uma pessoa, mas no final também 
funcionam. 
 
E para mim, uma terapia de sucesso é quando faz você mudar de maneira 
rápida e com menos dor.  
 
E tudo está baseado, como falamos anteriormente em você mudar as 
neuroassociações.  
 
Vamos dar um exemplo: Uma pessoa tem um problema com seu pai, ela 
se sente pressionada, sobrecarregada e o pai nunca deixa ela se 
expressar. Como lidaríamos com isso?  
 
Poderia ser resolvido através de diversas formas de terapia, mas o 
essencial é aquilo que falamos: é preciso mudar as neuroassociações que 
esse indivíduo faz em relação ao seu relacionamento com o pai. O 
principal é mudar como a pessoa se sente em relação ao seu pai, dar um 
novo significado do que estar com seu pai significa e por consequência, 
dar um novo significado para todos os relacionamentos dessa pessoa.  
 
Como? Trabalhando com as 2 forças – prazer e dor.  
 
Se a pessoa passar a associar essa relação com prazer, ela vai conseguir 
que o relacionamento mude. 
 
Tem que haver nessa situação um “momento de clareza” - isto é, o 
momento em que o significado que você associa a uma pessoa ou a uma 
situação MUDA. 
 
Outro exemplo: pense em uma pessoa que foi estuprada, essa pessoa vai 
continuar a ter trauma até que mude o seu significado. A pessoa se sente 
triste, machucada e tem todo direito de se sentir assim, mas a questão é: 
o que isso significa? Significa para ela que ela foi violada, ficou fora do 
seu controle, significa se sentir suja. Ou seja, o que associa na sua cabeça 
significa Dor (com razão). Mas para mudar e sair do trauma, ela vai ter 
que mudar o significado disso. Por exemplo, começar a pensar que o 
significado daquilo foi para aprender a se superar, para crescer... Não sei, 
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qualquer que seja o significado porque cada um vai dar um diferente, 
mas se o significado não mudar, a vida da pessoa não muda. 
 
Eu li um livro que recomendo – “Em Busca de Sentido” – de Viktor Frankl. 
Ele é um psiquiatra judeu que conta sua experiência como um detento de 
um campo de concentração nazista. Fala do campo de concentração 
onde a morte era certa e ele dá um significado para aquilo, para de 
alguma forma ligar aquilo a “prazer”. Para a maioria, a morte era certa e 
desistiam da vida logo que entravam lá. Só sobreviviam os que, de 
alguma forma, conseguiam enxergar algum sentido e razão para viver, 
em meio à bestialidade humana experimentada.  
  
Um significado para o sofrimento deles – por exemplo – sofrer para 
mostrar aos filhos que nunca mais isso vai acontecer na vida. 
 
Frankl cita as palavras de Nietzsche: “Quem tem por que viver, pode 
suportar qualquer como”. 
 
Para os sobreviventes, ter a capacidade de “tocar” o futuro de algum 
jeito, gerou prazer suficiente para eles mudarem o significado do 
sofrimento deles e eles conseguirem suportar e sobreviver àquela 
condição extrema de humilhação e sofrimento. 
 
E é o que vimos até agora... Mudar o significado, por exemplo, de “dieta” 
de dor para prazer. Ou de “ter seu próprio negócio” para sensação de 
prazer e liberdade ao invés de potencial de perda e falência.  Ou de “ter 
um relacionamento sério” para sensação de ter uma das experiências 
mais profundas da vida ao invés de sentir-se preso.  
 
Isto é o que toda terapia faz, mas você não precisa fazer necessariamente 
terapia para mudar estes significados. Você pode aprender a fazer isso 
sozinho, só mudando o que você associa dentro da sua cabeça.  
 
E porque algumas pessoas mesmo com terapia mudam em 7 anos e 
outras mudam rapidamente? Porque primeiro depende do tipo de 
terapia, mas depende também do nível de comprometimento de cada 
um. Então te pergunto - quanto você esta comprometido a mudar??? 
 
Outro aspecto que já vi muito é que algumas pessoas mesmo usando a 
PNL (programação neurolinguística) mudam seus padrões de 
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comportamento mas depois de um tempo, voltam ao hábito antigo. E 
isso acontece porque falta “condicionamento”.  
 
Comigo por exemplo, não adianta só me reprogramar... eu me 
condiciono a ser sempre o meu melhor.  Por isso acredito na ciência de 
condicionamento por neuroassociação. Você tem que se condicionar 
todos os dias até que aquilo vire parte do seu estilo de vida e você se 
torne “viciado” em condicionamento. É como praticar exercício... 
 
Aliás, é como “levantar e escovar o dente”, “tomar banho”, “pentear o 
cabelo”... isso é condicionamento.  A mesma coisa – você tem que 
acordar todo dia e se condicionar para o sucesso. Porque aí sim você cria 
uma mudança para durar. 
 
 E como nós condicionamos nós mesmos para as mudanças durarem?  
 
Deixa eu mostrar pra você os 3 passos “chave” para fazer as pessoas 
mudarem e fazer as mudanças durarem. 
 
O primeiro deles: 
 
Passo 1: Ter motivação muito forte! Significa que dentro de você, você 
tem que pensar – Algo deve mudar, você deve mudar, você pode mudar 
agora! Você tem que chegar ao ponto que “não mudar” vai ser ainda 
mais doloroso, muito mais doloroso do que mudar. Ou seja, mudar vai 
significar ter prazer. 
 
Se você não estiver com isso muito forte dentro de você, essa 
necessidade “gritando” para mudar não adianta... não vai ser suficiente 
para criar uma mudança para durar. Você tem que estar de coração, de 
alma, 200% comprometido... E então quando estiver nesse ponto, pode 
passar para o passo 2. 
 
Passo 2: Interromper o padrão de associação que limita! 
 
Como fazer isso? Vou te dar um exemplo: alguém tem uma fobia de 
elevador – toda vez que pensa em elevador, já faz uma associação 
automática. Elevador = dor. Então primeiro passo é estar comprometido 
e então fazer de tudo para interromper o padrão. Como? 
 



Página 6 de 12 

 
www.SuperandoSeusLimites.com.br 

Pode ser assim: toda vez que a pessoa pensar em “elevador” ela tem que 
fazer algo diferente, algo que não tenha nada relacionado com isso, algo 
realmente inesperado. Como por exemplo, pensar se ela vai viver até os 
100 anos... É, isso mesmo... algo nada a ver... Isso interrompe o padrão 
de pensamento.  
 
Sabe quando você está em uma conversa totalmente entretido e chega 
alguém de fora e pergunta alguma coisa nada a ver e você responde??  
 
Então, depois disso, você nem lembra o que estava falando... 
 
Você estava tão compenetrado no assunto e envolvido no assunto, mas 
alguém interrompeu o padrão do pensamento e você nem conseguiu 
voltar...  
 
É isso que acontece quando interrompemos padrões de associações que 
fazemos. 
 
Pense na sua cabeça como um tocador de mp3... onde você tem um 
monte de músicas ali e a qualquer momento você pode tocar qualquer 
uma delas e dependendo do que tocar vai se sentir de maneira diferente.  
 
Se tocar uma música triste, você vai ficar emocionado, se tocar rock vai 
ficar agitado... 
 
O desafio é que para alguns de nós, algo acontece e “aperta” nossos 
botões e instantaneamente começamos a tocar algumas dessas músicas 
e isso faz com que a gente se sinta – triste, frustrado, bravo – e o que 
temos que aprender a fazer é interromper nossos padrões automáticos, 
mudar as músicas que tocam reagindo a uma determinada situação.  
 
O que aconteceria se eu pegasse uma música que está na sua cabeça e 
ficasse tocando sem parar ao contrário, “da frente pra trás”???.... você 
nunca conseguiria tocar da mesma maneira de novo.  
 
Isso é interromper o padrão de uma pessoa.  
 
E então poderá passar para o passo 3. 
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Passo 3: Condicionar-se a ter uma nova associação que te dê força e te 
leve para frente. 
 
Usando o exemplo da pessoa que tem fobia de “elevador”... ela quebrou 
o padrão e agora precisa se condicionar a ter uma sensação de prazer 
quando pensar em “elevador”.  
Então essa pessoa, para mudar, toda vez que pensar em “elevador” deve 
pensar em uma situação na vida onde ela se sentiu ou se sente forte. Ela 
deve realmente visualizar e sentir profundamente essa sensação de 
fortaleza. E fazer isso repetidamente até que fique automático – toda vez 
que pensar em elevador, vai se sentir forte. 
 
Quando você se sente diferente, você se comporta diferente. E isso pode 
ser feito em relação a qualquer coisa, desde que você tenha motivação e 
comprometimento suficientes. 
 
Se você não está fazendo algo que deveria fazer para o seu bem, é 
porque associa mais dor em fazer do que não fazer. 
 
Vou te contar uma história para dar um outro exemplo.  
 
Uma vez ouvi de um amigo que ele queria e precisava passar mais tempo 
junto com a esposa, mas eles não conseguiam. E eu perguntei – vocês 
estão 100% comprometidos com isso? E ele respondeu que não e vi que 
realmente ele não estava comprometido... Porque??? Porque no fundo, 
para ele, se comprometer era mais doloroso do que não se 
comprometer... E isso tinha a ver com o passado dele... porque a vida 
toda ele se dedicou a sua família (pais, irmãos) e não era recíproco e 
então ele ficou com sentimento de perda. Associou aquilo a dor e virou 
um padrão. Nem mesmo ele sabia disso.  
 
E então para mudar isso, teve que pensar que se não mudasse iria ser 
pior, em 2, 3 ou 5 anos iria gerar um divórcio, e essa força foi maior então 
e o fez mudar. Foi a motivação que precisava... 
 
Ele passou a associar prazer em mudar e dor a não mudar.  
 
Para ter a motivação suficiente para mudar, você tem que sentir que vai 
ganhar algo realmente de valor e importância se mudar. Tem que ver 
prazer ao invés de dor. 
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O segredo está em associar MUITA DOR a não mudar e MUITO PRAZER a 
mudar. 
 
Faça esses 3 passos e você vai conseguir mudar. Eu faço isso sempre. 
Primeiro – achar a motivação forte e estar comprometido; Segundo – 
interromper padrão de associação limitante; Terceiro – criar um novo 
padrão, nova associação que te faça bem. 
 
Eu poderia ficar falando disso em muito mais detalhes e com mais 
exemplos, mas esse é o principal fundamento. 
 
Então agora que você sabe já pode mudar uma neuroassociação que 
esteja te impactando negativamente! 
 
Esses são os 3 elementos chave que vão mudar qualquer 
neuroassociação. Se você entende isso, você está apto a mudar as 
neuroassociações que você quiser, AGORA!!! 
 
Qualquer padrão pode ser interrompido: medo, autossabotagem, fobia... 
 
Vamos fazer um exercício com o que aprendemos agora. Não deixe de 
fazer, isso é de você pra você. E você merece. 
 
Vamos lá! Peque o seu caderno ou imprima essa folha. Eu sei que já 
começamos esse processo nos exercícios anteriores, mas é para criar 
ainda mais motivação em você. 
 
1 – Escreva 4 coisas que você quer mudar, que deveria estar fazendo mas 
não está.  
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2- Escreva 10 razoes para cada uma dessas 4 coisas. Você deve fazer isso 
agora. Isso mesmo, 10 razoes para cada uma das 4. (lembre-se de incluir 
nelas o que te custará se não fizer e o que você vai ganhar fazendo isso).  
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3 – Interrupção de padrão: Escreva 4 ou 5 maneiras que você pode 
interromper um padrão para tirar você dessa associação que te limita e 
te faz mal. Pense e escreva o que você poderia fazer para interromper os 
padrões que te fazem mal.  
 
(exemplo: você esta no meio de uma discussão, e percebe que seu 
padrão – qualquer que seja ele – começou, sei lá, você pode estar se 
sentindo mal porque alguém te criticou, algo assim... faça algo 
totalmente absurdo e nada a ver – tipo pegar seu nariz e fazer um 
barulho estranho... qualquer coisa. Algo que realmente quebre o seu 
padrão). Quanto mais você fizer, mais ferramentas vai ter quando 
precisar. 
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4- Criar uma nova neuroassociação: pense e escreva no que você poderia 
associar a cada uma das 4 coisas que você quer mudar. Pense que terá 
que ligar cada uma delas às sensações que te dão muito prazer, que 
estejam relacionadas a “ganho” e não a perda.  
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Depois fique pensando nisso varias e varias vezes e sempre que você 
estiver em um padrão, interrompa e pense nas coisas boas e no que você 
vai ganhar com isso. Faça isso repetidamente! 
 
Como resultado, essa nova associação vai permanecer e você vai 
conseguir mudar o que estava te prejudicando. Faça isso ate ficar 
condicionado. 
 
Tenha diversão ao fazer isso! Eu sei que isso tudo é novo, mas é igual a 
andar de bicicleta. Você provavelmente caiu quando começou, levantou 
e fez de novo. 
 
Se parecer estranho, não pare, faça!!! Porque ao fazer várias vezes, você 
não vai mais ter que pensar nisso, você já vai produzir resultado 
automaticamente. 
 
COMECE AGORA MESMO!!! 
 
Vejo você na próxima parte do minicurso ou no blog caso eu poste algo 
interessante antes, aviso você. 
 
Lembre-se de novo – seja honesto com você. É de você para você. Seja o 
seu melhor. 
 
Aguarde a Parte 4 do minicurso, porque vamos falar sobre “O que todo 
mundo quer e como você pode conseguir isso”. Até lá! 
 
Viva intensamente! 
 
 


