


A Ação de Gratidão 
e o Bem Estar 

Físico e Espiritual



Resultado Biológico do habito
ser Grato!





Mudando os nosso Hábitos!!



40% das ações que realizamos 
todos dias não são decisões de 

fato, mas um hábito.



Hábitos Mentais
• imaginar brigas e discussões – que nunca aconteceram, mas você 

as inventa;

• imaginar situações ruins acontecendo com você ou com as 
pessoas que ama;

• remoer o passado. (RUMINAÇÃO)

• pensar no medo de algo dar errado com seus planos;

• julgar as pessoas mentalmente;

• criar ideias negativas e distorcidas sobre si – “nunca poderei ter 
isso”, “estão me olhando porque sou_________”;

• Melindre.

• Tudo que nos tira a PAZ.



“Loop do Hábito”
Começa com uma Deixa: estímulo que manda o cérebro entrar em
modo automático, e indica qual hábito deve ser usado. Leva a uma

Rotina: que é a forma como executamos a deixa

Recompensa: que ajuda o cérebro, a saber, se vale à pena
memorizar este loop para o futuro.



Exemplo:
Deixa: Trabalho, logo mereço.

Rotina: Gastar dinheiro.

Recompensa: Presentes e mimos.

Isso, não quer dizer não mereçamos, porém, o problema aparece
quando chega a fatura do cartão de crédito e a dor na consciência de
ter feito a compra sem pensar, o mesmo sentimento de prometer
evitar comer alguma guloseima, mas sucumbir na primeira
oportunidade.

Neste caso, podemos verificar quais são nossos objetivos, nossos
sonhos. Continuamos com a Deixa do trabalho e a Rotina de gastar
dinheiro, porém, vamos verificar o que realmente agrega valor a
nossa vida. “Gastar de forma consciente e inteligente sem
arrependimentos futuros”.









Porque a ação de Gratidão pode 
proporcionar Bem Estar Espiritual?



Sintonia através da Pineal



A Pineal

Há mais de dois mil anos, a glândula pineal, ou

epífise, é tida como a sede da alma. Para os praticantes da

ioga, a pineal é o ajna chakra, ou o “terceiro olho”, que

leva ao autoconhecimento. O filósofo e matemático

francês René Descartes, em Carta a Mersenne, de 1640,

afirma que “existiria no cérebro uma glândula que seria o

local onde a alma se fixaria mais intensamente”.



O que é a Pineal?

A pineal está localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos. Ela é um órgão
cronobiológico, um relógio interno. Como ela faz isso? Captando as radiações do Sol e da
Lua. A pineal obedece aos chamados Zeitbergers, os elementos externos que regem as
noções de tempo. Por exemplo, o Sol é um Zeitberger que influencia a pineal, regendo o
ciclo de sono e de vigília, quando esta glândula secreta o hormônio melatonina. Isso dá ao
organismo a referência de horário. Existe também o Zeitberger interno, que são os genes,
trazendo o perfil de ritmo regular de cada pessoa. Agora, o tempo é uma região do espaço.
A dimensão espaço-tempo é a quarta dimensão. Então, a glândula que te dá a noção de
tempo está em contato com a quarta dimensão. Faz sentido perguntarmos: “Será que a
partir da quarta dimensão já existe vida espiritual?” Nós vivemos em três dimensões e nos
relacionamos com a quarta, através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que
transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além dessa dimensão
nossa. A afirmação de Descartes, do ponto em que a alma se liga ao corpo, tem uma lógica
até na questão física, que é esta glândula que lida com a outra dimensão, e isso é um fato.

Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Diretor-clínico do Instituto Pineal Mind, psiquiatra e mestre em
Ciências pela Universidade de São Paulo. (Psicobiofísica da USP)



Esta glândula seria resquício de algum órgão que está se atrofiando, ou estaria ligada a
uma capacidade psíquica a ser desenvolvida?

Eu acredito que a pineal evoluiu de um órgão fotorreceptor para um órgão
neuroendócrino. A pineal não explica integralmente o fenômeno mediúnico, como
simplesmente os olhos não explicam a visão. Você pode ter os olhos perfeitos, mas não ter a
área cerebral que interprete aquela imagem. É como um computador: você pode ter todos
os programas em ordem, mas se a tela não funciona, você não vê nada. A pineal, no que diz
respeito à mediunidade, capta o campo eletromagnético, impregnado de informações,
como se fosse um telefone celular. Mas tudo isso tem que ser interpretado em áreas
cerebrais, como por exemplo, o córtex frontal. Um papagaio tem a pineal, mas não vai
receber um espírito, porque ele não tem uma área no cérebro que lhe permita fazer um
julgamento. A mediunidade está ligada a uma questão de senso-percepção. Então, a ela não
basta a existência da glândula pineal, mas sim, todo o cone que vai até o córtex frontal, que
é onde você faz a crítica daquilo que absorve. A mediunidade é uma função de senso
(captar)-percepção (faz a crítica do que está acontecendo). Então, a mediunidade é uma
função humana.

A pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos? Isso é
comprovado cientificamente?

Sim, isso é comprovado. Quem provou isso foram os cientistas Vollrath e Semm,
que têm artigos publicados na revista científica Nature, de 1988.



As nossas sintonias nos proporciona tanto uma associação
obsessiva espiritual quanto uma auto obsessão, sendo este
o nosso maior flagelo espiritual.



C. G. Jung entendia que “os vários grupos de conteúdos psíquicos ao
desvincular-se da consciência, passam para o inconsciente, onde
continuam, numa existência relativamente autônoma, a influir sobre
a conduta”. E que “a psiquê, tal como se manifesta, é menos um
continente do que um arquipélago, onde cada ilha representa uma
possibilidade autônoma de organização da experiência psíquica”.

Afirmava Jung que: “Tudo isso se explica pelo fato de a chamada
unidade da consciência ser mera ilusão. (…) Somos atrapalhados por
esses pequenos demônios, os nossos complexos. Eles são grupos
autônomos de associações, com tendência de movimento próprio,
de viverem sua vida independentemente de nossa intenção. Continuo
afirmando que o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo,
constituem um indefinido, porque desconhecido, número de
complexos ou de personalidades fragmentárias.”



Tudo está dentro, Nada está fora!





Mude a sintonia. Procure o lado bom das coisas.
Silencie a mente. Diminua o ritmo do pensamento e
pensemos mais devagar. Olhemos para as coisas boas,
acreditemos no bem. Tenhamos fé na vida, não nos
preocupemos tanto. E use sua imaginação para te fazer
feliz.





Resultado
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