


Nas páginas 

seguintes, você 

compreenderá o 

que há em 

comum entre: 

insegurança, 

rejeição e 

procrastinação.

Você descobrirá 

quais são as 

crenças que 

limitam você, 

mantendo-o 

preso, sem 

conseguir dar o 

melhor de si.

Você verá como é 

fácil dar o primeiro 

passo para 

aprender a lidar 

melhor com essas 

crenças, por meio 

do programa 

Limite Zero.



Eu imagino que para chegar até

aqui, você já deve ter trilhado um

caminho que lhe ofereceu muitos

obstáculos.

Você dever ter lido um de meus

textos sobre INSEGURANÇA,

REJEIÇÃO ou FRUSTRAÇÃO... ou

até mesmo os três.

Pessoas como você, que sentem

essas sensações, são responsáveis

por grande parte da procura por

meus serviços.



Na queixa delas – e eu imagino 

que também na sua –, é comum 

aparecer relatos que envolvam:

- ansiedade;

- angústia;

- raiva ou irritabilidade;

- sensação de perda de controle e;

- inércia.





“Eu sinto que não vou 

conseguir dar conta de 

tudo...”



VOCÊ DEVE TER PERCEBIDO QUE ALÉM DE LAMENTAÇÕES,  ESSAS QUEIXAS TÊM ALGO EM COMUM...

O QUE É?





ISSO MESMO: 

L I M I T A Ç Õ E S !

As falas vêm carregadas de discursos que denotam situações 

aonde você se viu limitado, sem ter o que fazer.





A parte que você 

consegue ver, está 

relacionada com 

seus pensamentos 

automáticos.

A região que você não 

consegue enxergar, está 

relacionada com as suas 

crenças centrais, que 

sustentam esses seus 

pensamentos.

Há ainda uma terceira 

parte, que diz respeito 

as crenças 

intermediárias. 

Você se dá conta da 

existência dela, quando 

começa a se 

questionar:



Área dos 

Pensamentos 

automáticos 
Área das

Crenças 

intermediárias

Área das

Crenças centrais



COMO CADA PARTE 
ME AFETA?





Os pensamentos automáticos são considerados o 

nível mais superficial da sua cognição. 

Eles aparecem independente de sua vontade, de 

maneira espontânea e fluída. 

Normalmente são despertados por eventos 

externos ou internos que você vivencia.





As crenças 

intermediárias/subjacentes são 

formações com base lógica e 

condicional, baseadas em regras que 

podem ser identificadas nas 

expressões “se..., então...”, 

“deveria...”, “poderia...”, 

“mas..., possivelmente...”.

No geral, elas formam um 

conjunto de explicações 

coerentes para você, acerca de 

suas vivências e servem para 

reforçar sua base de 

crenças centrais



Crenças Centrais



As crenças 

centrais/nucleares, são 

verdades absolutistas e 

generalistas que você 

reforça ao longo de sua 

vida, por meio das 

suas crenças 

intermediárias e dos 

seus pensamentos 

automáticos

São regras basais de sua 

psique, verdades que 

você costuma 

considerar como 

certezas absolutas e 

reducionistas, cujo 

objetivo último é lhe 

proteger e

manter você em 

equilíbrio e harmonia



Se o “saldo” dessa tríade for 

positivo, teremos crenças 

centrais funcionais.

Se for negativo, teremos 

crenças centrais 

disfuncionais.

Essas 3 partes – pensamento 

automático, crença intermediária 

e crença central –

desenvolvem-se logo na 

infância, a partir da 

maneira como você se 

relaciona com o mundo, com 

o outro e consigo mesmo.



CRENÇAS 
CENTRAIS 

DISFUNCIONAIS



CRENÇA DE DESAMPARO

VOCÊ SE SENTE:

- IMPOTENTE;

- FRÁGIL;

- VULNERÁVEL;

- CARENTE;

- DESAMPARADO E;

- NECESSITADO.



CRENÇA DE 
DESAMOR

Você se sente:

- indesejável;

- incapaz de ser

querido/amado;

- sem atrativos;

- rejeitado;

- abandonado e;

- sozinho.



CRENÇA DE DESVALOR



C l i c a  A q u i

e você terá acesso a um questionário: suas

respostas poderão revelar quais são as crenças

que realmente estão impedindo você de progredir.

https://drive.google.com/file/d/1egFVSHezYwRHz-yylyWxFfxL57Kuqn__/view?usp=sharing




https://demoraespsicologia.com.br/limitezero.html

