Reprograme
sua mente

Quando o assunto é ficar rico, o poder dos seus pensamentos
deve ser levado em conta. Saiba como influenciar seu
subconsciente para você começar a ganhar mais dinheiro

TEXTO E ENTREVISTAS GIOVANE ROCHA/COLABORADOR
DESIGN GUILHERME LAURENTE/COLABORADOR

A

s influências que os pensamentos
exercem em nosso cotidiano não
são parte de um estudo mais
tradicional da ciência, uma vez
que a exploração dessa área é
relativamente recente.
Porém, especialistas já apontam provas de que
o modo como você pensa influencia (e muito!) no
seu dia a dia, criando atalhos subconscientes para
melhorar determinados pontos da sua vida — e
sua condição financeira não fica de fora. Entenda
como manipular um pouco sua mente para “pensar
rico” pode ajudar você a ganhar mais dinheiro.

Influências

Você é sugestionado pelos seu subconsciente a
todo instante, muito mais do que pode imaginar.
“Costumo dizer aos meus clientes que se eles
pensam que eles podem fazer algo, eles, de fato,
estão certos. Mas se pensarem que não podem,
eles também estão certos”, aponta a psicóloga
Jéssica Piovan.
Um dos fatores que determinam se uma decisão, seja no ramo financeiro ou não, dará certo
ou errado parte do seu subconsciente. Isso por
que ele “comanda o tempo todo por meio das
experiências que tivemos no passado, o que pode
nos proteger de más experiências futuras ou, por
outro lado, nos ‘sabotar’”, completa a profissional.
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Piloto automático

Existem vários pensamentos que você nem se
dá conta que tem, uma vez que se tornam naturais
no seu dia a dia, ou seja, você os segue automaticamente — e o que impede você de alcançar
a riqueza pode estar nesse meio. E isso ocorre,
geralmente, segundo o terapeuta transpessoal
João Gonsalves, a partir do momento em que a
pessoa ouve a mesma coisa repetidamente “ou se
molda pelo meio em que vive, por observar indivíduos que ela reconhece como seus referências,
mesmo que ela não tenha consciência disso”. Por
exemplo, uma criança tende a se espelhar nas
ações dos pais, mesmo que inconscientemente.
Dessa maneira, se ela teve pais “gastões”, a
probabilidade de seguir esse modelo é grande.
E, paralelamente, se ela teve parâmetros mais
econômicos, estará inclinada a cuidar melhor
de suas finanças no futuro.
No entanto, uma educação financeira ruim
não quer dizer, necessariamente, que a pessoa
passará dificuldades com o dinheiro. Existem
métodos para acessar e ressignificar pensamentos
automáticos subconscientes, como a hipnoterapia,
além de dicas para se reeducar financeiramente
(veja mais na página 14).

Como “pensar rico”?

Pensamentos do tipo “preciso de um carrão”
ou “queria ter dinheiro para comprar mais roupas” podem até motivar você a ter uma condição
financeira melhor e até conquistá-la para realizar
suas vontades. No entanto, a grande questão é: eles
vão manter você com dinheiro por quanto tempo?
Mesmo que programar a mente com pensamentos que instigam suas vontades e necessidades
possa auxiliar no caminho para a tão sonhada
independência financeira, é preciso tomar cuidado.
Isso porque, “quanto mais somos influenciados
por ganhos futuros, fantasias do que queremos
‘conquistar’, mais ficamos cheios de ansiedade e
frustração”, alerta o economista Giridhari Das.
Com isso em vista, programar a mente com
pensamentos que instiguem suas vontades e
necessidades pode auxiliar no caminho para a
tão sonhada independência financeira. O economista propõe que “o foco deve ser: quem sou
eu? E como posso melhor me expressar neste
momento? Qual o melhor de mim agora? Que
ação expressará minha essência da melhor forma
possível atualmente?”.
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Portanto, buscar um maior autoconhecimento é a chave para criar
entendimentos sobre si mesmo que esses possam levar você a ganhar mais
dinheiro gradualmente. “Os pensamentos são um dos meios que utilizamos
na criação do que vivemos e, quando sabemos escolher o que pensarmos,
essa escolha já trará em si um direcionamento para as decisões que vamos
tomar”, pontua João Gonsalves.

Técnicas

Alterar o modo como se pensa não é uma das tarefas mais fáceis, uma
vez que um ideal pode estar bastante fixo na mente. Mas, fique calmo, nada
está perdido. Como sugere Heloísa Capelas, especialista em desenvolvimento humano, “não há melhor maneira para modificar ou influenciar
o subconsciente ou o inconsciente do que torná-los conscientes”. E, para
isso, há técnicas envolvidas pela psicologia que podem ajudar na missão:
Hipnoterapia: por meio da técnica, ao contrário do que está no
imaginário popular em relação ao uso para o entretenimento, é possível
extrair muitos benefícios. “No estado hipnótico há um conversa direta
com o inconsciente daquela pessoa e podemos sugerir que ela melhore a
sua relação com o dinheiro ou até mesmo com as pessoas”, explica Jéssica.
Vale ressaltar que esse tipo de terapia pode facilitar a mudança de pensamento, porém, a fixação dele na mente ocorrerá somente se o indivíduo
se esforçar para tanto. “Esse processo alinhado com a mudança saudável
dos hábitos é que faz com que a pessoa possa, de fato, melhorar os seus
comportamentos”, finaliza a profissional.
Meditação: partindo do princípio de que adquirir um maior autoconhecimento é a base para refletir melhor sobre seus gastos e ganhos e, desse modo,
gerenciá-los para enriquecer, a meditação pode ser uma alternativa interessante.
Com meditações direcionadas para diferentes necessidades, é possível, como
sugere a psicóloga, “se conhecer com maior facilidade e descobrir quais são
os seus comportamentos sabotadores para, assim, contorná-los”.

Propagandas
Assim como há meios de influenciar positivamente a sua mente
para gastar menos e fazer o dinheiro render, existem métodos com o
efeito totalmente contrário, ou seja, sugar seu dinheiro.
As técnicas de propaganda passam longe de serem inocentes, por
mais engraçadas que pareçam de vez em quando. Isso porque os
publicitários se utilizam de técnicas baseadas na psicologia para
influenciar sua mente ao consumismo que, como explica Heloísa
Capelas, especialista em desenvolvimento humano, “também
é uma crença, um piloto automático, que tem se perpetuado na
sociedade há tempos. Só é possível mudá-lo, então, a partir da
autoconsciência”.
Para fugir dessas sugestões, a psicóloga Leila Peric de Melo
aconselha a “avaliar e refletir antes de consumir. Por exemplo: eu
preciso disso agora? O que me faz ter isso no momento? Pode ser um
começo pra frear seu comportamento de consumir sem necessidade
e reverter o processo”.

“Costumo dizer aos
meus clientes que se eles
pensam que eles podem
fazer algo, eles, de fato,
estão certos. Mas se
pensarem que não podem,
eles também estão certos”
Jéssica Piovan, psicóloga

Felicidade traz dinheiro?

Entre o grande público, essa questão
geralmente é pensada de maneira invertida
e respondida afirmativamente. Contudo,
estudos na área da psicologia demonstram
totalmente o oposto, ou seja: programe sua
mente para alcançar a felicidade no ambiente
profissional e, como consequência, o sucesso
e o dinheiro aparecerão.
O foco excessivo em elementos mais
superficiais e materiais, como ganhar
muito dinheiro, pode levar a quadros de
ansiedade e gerar muita frustração. “A
riqueza deve ser uma consequência de
você agir de acordo com sua natureza, de
ser fiel ao seu propósito de vida, e não o
objetivo”, aconselha Giridhari.
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br), autor do livro Fator de Enriquecimento, ed. Gente, 2016.
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