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CRENÇAS
QUE MAIS
LIMITAM
NOSSA VIDA.

Você sabe o que são
crenças limitantes?

As crenças são como
uma doença grave que
limitam as nossas

vidas.

Crença Limitante
É algo em que você acredita e que limita você
de alguma forma. Alguns exemplos: Não sou
bom em matemática por isso não posso fazer
faculdade de engenharia. Nunca vou emagrecer
porque não tenho disciplina para manter a dieta
e praticar exercícios.
Tudo o que você, ouviu ou concluiu pelos mais
diversos motivos, e que acabaram se tornando
uma verdade absoluta na sua vida. Desde
nossos primeiros anos, somos influenciados
positiva e negativamente pelas pessoas à nossa
volta, como também pelas situações que
experiências que vivenciamos em nosso dia a
dia.
Existem crenças limitantes nos mais diversos
setores de nossas vidas, independente da faixa
de idade. Podemos ver esses obstáculos na
área da saúde, nos relacionamentos, no âmbito
pessoal e profissional. São questões que
precisamos entender, trabalhar e combater para
seguirmos em crescimento.

É preciso identificar...
As crenças limitantes podem gerar
pensamentos rápidos, automáticos e
distorcidos que ajudam a manter um
ciclo vicioso. "São lentes pelas quais
fazemos a leitura de nós mesmos, dos
outros e do mundo, mas que podem ter
um grau severo de distorção de imagem
que confunde nossas percepções
levando-nos a interpretações muitos
distantes da realidade, sentimentos
negativos,
reações,
atitudes
inadequadas". Nelas, podem estar a
base do insucesso, por exemplo, a
crença da incompetência que leva a
pensamentos como: "não sou capaz",
"não sou tão inteligente", "sou lento",
"não sirvo para nada".

Existem 3 Tipos de Crenças:
Crença de Identidade;
Crença de Merecimento;
Crença de Capacidade.
Mais precisamente é formada
por um triângulo de crenças. Na
base da pirâmide estão as crenças
sobre o nosso SER, sobre nossa
IDENTIDADE. Enquanto na parte
intermediária, estão as crenças do
FAZER, relacionadas a nossa
CAPACIDADE de conseguir um
bom emprego e no topo da
pirâmide estão as crenças do TER,
ligadas ao merecimento de uma
vida com realização e sucesso.

A crença da identidade é uma
das mais perigosas, pois as
pessoas dizem:
SOU um desempregado;
SOU fraco em experiências;
SOU ruim de comunicação;
SOU ansioso.
Quando na verdade, precisamos
entender estas características como
momentâneas e dizer:

ESTOU desempregado;
ESTOU fraco em experiências;
ESTOU ruim de comunicação;
ESTOU ansioso.

Quando usamos o ESTOU ao invés do
SOU
trocamos
uma
crença
de
identidade por uma de comportamento
e comportamento podemos mudar,
agora identidade está ligada à nossa
personalidade e pode tentar mudar a
personalidade pode interpretado pelo
inconsciente como algo nocivo demais
para a pessoa. É uma mudança simples
na fala, mas muito poderosa em
resultados.

Crença do SER – Identidade (que se
refere a quem você é)
Crença do FAZER – Capacidade
(que se refere ao fazer, se é capaz
ou não)
Crença do TER – Merecimento
(que se refere ao merecer ou não)

Ao identificar as crenças
e começar a questionar
porque você tem feito
daquela
crença
uma
verdade,
você
pode
passar a ressignificar
através das técnicas da
PNL
- Programação
Neuro
Linguistica
e
questiona-la através da
técnica de Aformações.

Algumas perguntas para
perceber que tem crenças
limitantes.
1. Trabalho muito e não vejo resultado?
2. Tem algo que sempre trava sua vida?
3. Está sempre procrastinando as coisas
em sua vida?
4. Sente medo sem explicação?
5. Começa algo e não termina?
6. A mesma história sempre se repete
em sua vida?
7. Está sempre endividado?

Se isso está acontecendo na sua vida é sinal que
você se sendo vítima da AUTOSSABOTAGEM.

50

LISTA DE

CRENÇAS PARA
QUE VOCÊ
ANALISE COM
QUAIS DELAS
VOCÊ SE
IDENTIFICA.

1- Eu não sou suficientemente … (por
exemplo: boa (bom), educada (o), magra
(o), jovem, inteligente, rica (o).
2- É muito tarde para encontrar a felicidade
e o sucesso.
3- As coisas nunca dão certo para mim.
4- Estou velha (o) demais para isso.
5- Eu não mereço sucesso ou coisas boas.
6- Não nasci para ser feliz.
7- Homem nenhum presta!
8- Eu sou mesmo uma fracassada (o).
9- Todo mundo consegue, menos
eu.
10- Eu sempre fui um fardo para meus pais.

11- Eu tenho o que mereço.
12- Os homens são todos infiéis.
13- Isso não é para mim, só para os outros.
14- Eu não mereço amor, sucesso,
dinheiro, fama, etc.
15- Se eu deixar que as pessoas,
realmente, me conheçam, elas não vão
gostar de mim.
16- É muito tarde para mim.
17- Não sou capaz de cuidar de mim
mesmo.
18- Estou velha (o) para recomeçar, agora é
tarde.
19- Se melhorar, estraga.
20- Felicidade dura pouco..

21- Eu me sinto todo impotente.
22- Eu preciso fazer os outros felizes
para não ser rejeitada.
23- Sempre fui muito esquecida (o).
24- Melhor dar do que receber.
25- Errar é humano.
26- Não consigo me organizar.
27- Homem ou mulher é tudo igual.
28- Não posso confiar em ninguém.
29- Sou incapaz de fazer amigos.
30- Não tenho sorte.

31- Não é possível viver do que se ama.
32- Continuo esperando que vai aparecer
alguém para me salvar.
33- Eu tenho que ficar no relacionamento
porque eu não consigo me virar sozinha (o).
34- Eu não tenho tempo suficiente para
nada.
35- Nasci no dia do azar.
36- Eu tenho dedo podre para escolher
companheiro (a).
37- Amar é sofrer.
38- Nasci sozinho e vou morrer sozinho.
39- O dinheiro é a raiz de todo o mal.
40- Tenho que trabalhar duro para ter
dinheiro.

41- Nunca vou conseguir dinheiro suficiente.
42- Eu não sou digna (o) de ter dinheiro.
43- Eu nasci para ser pobre.
44- Ser rico é pecado!
45- Eu odeio dinheiro.
46- Eu não consigo ter dinheiro.
47- Dinheiro não dá em arvore.
48- Não consigo emagrecer.
49- Sou muito ansioso (a).
50- Não consigo parar de fumar.

Após identificar as crenças que você tem,
procure ressignifaca-las como no exemplo
abaixo:
Errar é o humano.
Essa crença você pode ressignificar passando
a usar a seguinte frase.
Acertar é humano.
Usando a técnica da Aformações
você pode usar a seguinte frase: Por que eu
mereço acertar na vida?
As técnicas de aformações se baseia em
perguntas positivas, onde seu subconsciente
vai buscar motivos que você merece as coisas
boas; contribuindo para você sair do padrão
limitante que
ficou condicionado durante toda sua vida.

ANTONIA BRAZ
Master em PNL, Coach e
Consteladora Familiar

www.antoniabraz.com.br

(18) 41011-143

