
Como utilizar a ferramenta Movimento de Expansão – Intenção 2016 
1- Imprima o documento no maior tamanho que você conseguir (pág. 3); 
2- Reserve-se em um local no qual você possa estar em um ambiente reservado somente com você; 
3- Reflita sobre a sua intenção para 2016 – Importante que essa seja uma intenção única e muito relacionada ao que o SEU coração sente e 

que irá fazer com que todos os aspectos da sua vida expandam de forma unanime; 
4- Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e se conecte com o ano que se passou (2015); 
5- Perceba todos os componentes dentro dos aspectos que impediu você das suas conquistas, entre: Relacionamentos, atitudes, 

comportamentos e crenças; 
6- Descreva-os na lixeira que diz: - Aceite e desapegue de 2015; 
7- Concentre-se nessas descrições e aceite ter vivido esses impedimentos no ano que passou; 
8- Após seu momento de aceitação, desapegue dessa construção que não serve mais para você e que já ficou para trás. E para simbolizar esse 

momento recorte o papel ou mesmo rasgue-o em picadinhos podendo se desfazer disso, colocando na sua lata de lixo; 
9- Depois disso, mais uma vez feche os olhos, respire fundo 3 vezes e conecte-se com o ano que passou, mas agora perceba todas as suas 

conquistas e descreva-as no quadrante que diz: Gratidão por 2015. Depois de descritas visualize-as mais uma vez e sinta em seu corpo a 
sensação de tê-las alcançado; 

10- A partir de agora, então você já pode pensar em quais atitudes deves tomar para viver de acordo com a sua Intenção de 2016 descrita a 
cima, lembrando que independente do aspecto no qual você estiver descrevendo suas novas atitudes, todas devem estar alinhadas a sua 
intenção inicial. 

 

Porque é importante: 
- Escrever suas metas: 

Em 1953, pesquisadores da universidade americana de Yale fizeram uma pesquisa com todos os formandos desse ano e perguntaram quem 
deles tinha metas definidas e escritas sobre o seu futuro. Não é de se admirar que apenas 3% tinha. O que é impressionante é que 20 anos 
depois os pesquisadores entrevistaram esses alunos e constataram que os 3% não apenas estavam mais alegres, apaixonados e de bem com a 
vida do que o resto como também esses 3% valiam mais em termos financeiros do que os 97% JUNTOS!  

Artigo site https://heliovogas.wordpress.com/2013/06/28/a-importancia-de-escrever-as-suas-metas/  

- Ancoragem de rasgar o papel com os elementos que não deseja mais para sua vida a partir desse ano:  

https://heliovogas.wordpress.com/2013/06/28/a-importancia-de-escrever-as-suas-metas/


Em PNL, ancoragem se refere ao processo natural pelo qual qualquer elemento de uma experiência sensitiva (que é um componente da 
modalidade sensorial utilizada para codificar a experiência) pode recriar, em nossa fisiologia, a experiência inteira. Em outras palavras, é um 
gatilho que, quando disparado, aciona o sistema neurológico e nos leva ao estado interno que está associado àquela experiência. 

Artigo site http://www.joaoanatalino.recantodasletras.com.br/visualizar.php?idt=2353659  

- Visualizar suas conquistas antes de formular seus próximos objetivos: 

A neurociência explica a ação da gratidão em nosso corpo. Quando ativamos os sentimentos de gratidão em nosso pensamento passamos a 
ativar o sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema é responsável pela sensação de bem estar e prazer produzido em nosso corpo. O 
sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima e a gratidão exercitada, estimula a ação desta área. 
Mais uma vez, gerar este sentimento não tem necessariamente ligação com fé ou crenças. Ele traz a ativação cerebral e consequentemente 
reflexos positivos em nossa vida. Um cérebro feliz e com sentimentos de gratidão libera a dopamina, um neurotransmissor  que aumenta a 
sensação de prazer. Quando manifestamos gratidão exibimos níveis mais altos de emoções positivas, o que obviamente acresce muito em 
nossa vida. 

Artigo: https://www.linkedin.com/pulse/gratid%C3%A3o-recomendada-pela-neuroci%C3%AAncia-s%C3%B4nia-faria 

Agora que você já sabe como fazer e o porquê fazer, está em suas mãos o ano e o futuro que tanto desejas. 

2016 o ano da Expansão!!!  

Aguardo seu retorno e suas realizações durante esse ano... 

Com carinho, 

Debora Paz 

Não importa o lugar que você está hoje, mas sim aonde você quer chegar... 

“O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas 
construído e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quando o destino.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
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