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Agimos como líder, inventor, professor e usuário do cérebro, tudo ao 
mesmo tempo. 

• Como líder, transmito ordens diárias a meu cérebro; 

• Como inventor, crio dentro dele caminhos e conexões que não existiam; 

• Como professor, ensino meu cérebro a aprender novas habilidades; 

• Como usuário, sou responsável por mantê-lo em boas condições de 
funcionamento; 

Nessas quatro funções reside a diferença entre o cérebro cotidiano – vamos 
chamá-lo de “cérebro básico” – e o que batizamos de “supercérebro". 

Deepak Chopra (SuperCérebro)



O supercérebro se apoia na crença de conectar mente e 

cérebro de uma maneira nova. Não é o aspecto físico que faz a 

diferença. É a determinação, intenção, paciência, esperança e 

diligência do indivíduo.



CINCO MITOS PARA ESQUECER

Relacionando-nos com o cérebro de uma maneira 
diferente, podemos mudar a realidade.  

O cérebro processa a matéria-prima da vida como um 
escravo de qualquer desejo ou visão que possamos ter.  

Nosso cérebro não pode fazer o que julga não poder 
fazer. 

Cinco mitos em particular se revelaram limitantes e 
obstrutivos à mudança.



CINCO MITOS PARA ESQUECER

1. Os danos ao cérebro são irreversíveis: 

Hoje sabemos que o cérebro tem um surpreendente poder de cura, do 
qual não suspeitávamos no passado. 



CINCO MITOS PARA ESQUECER

2. Os circuitos cerebrais são imutáveis: 

Na verdade, a interação entre a estrutura física e a programação do 
cérebro é constante, e nossa capacidade de criar novos circuitos 
cerebrais permanece intacta do nascimento até o fim da vida. 



CINCO MITOS PARA ESQUECER

3. O envelhecimento do cérebro é inevitável e irreversível: 

Contrariando essa crença antiquada, surgem todos os dias novas 
técnicas para manter o cérebro jovem e preservar a acuidade mental. 



CINCO MITOS PARA ESQUECER

4. O cérebro perde milhões de células por dia, que não podem ser 
substituídas: 

Na verdade, o cérebro contém células-tronco que são capazes de 
desenvolver novas células cerebrais ao longo da vida. Saber como 
perdemos e ganhamos essas células ainda é uma questão complexa. A 
maior parte das novas descobertas trazem boas notícias para quem 
tem medo de perder a capacidade mental com o envelhecimento. 



CINCO MITOS PARA ESQUECER

5. Reações primitivas (medo, raiva, ciúme, agressividade) dominam o 
cérebro racional: 

Como em nosso cérebro estão gravadas memórias genéticas de 
milhares de gerações, o cérebro irracional, ou cérebro reptiliano, 
continua conosco, gerando impulsos primitivos muitas vezes 
prejudiciais, como o medo e a raiva. Mas o cérebro evolui 
constantemente, e conquistamos a capacidade de dominar o cérebro 
reptiliano com a liberdade de escolha. A psicologia positiva, um novo 
campo da ciência, está nos ensinando a usar melhor o livre-arbítrio para 
promover a felicidade e vencer o negativismo.



CINCO MITOS PARA ESQUECER

arquicórtex ou 
cérebro réptil

paleocórtex ou cérebro 
mamífero ou sistema 
límbico

neocórtex ou cérebro 
neomamífero

Cérebro triuno  
(Paul MacLean)



CINCO MITOS PARA ESQUECER

"É muito bom que esses cinco mitos tenham sido deixados para trás. As 
antigas crenças faziam o cérebro parecer imutável, mecânico e sujeito a 
uma constante deterioração. Isso está longe de ser verdade. Você está 
criando a realidade neste exato minuto. Se esse processo permanecer 
vivo e dinâmico, seu cérebro será capaz de acompanhá-lo ano após 
ano."



“Se quiser saber como eram seus pensamentos no passado, olhe para o 
seu corpo hoje." 

Se quiser saber como seu corpo será no futuro, olhe para seus 
pensamentos hoje”.

(Deepak) Inspirava-se numa máxima com que tinha se deparado desde 
cedo: 



"O exercício físico cria músculos; o 
exercício mental cria novas sinapses para 

fortalecer a rede neural."



HERÓIS DO SUPER CÉREBRO: ALBERT EINSTEIN

A rede neural do cérebro é o computador do corpo, 
mas também o computador da vida. 

Cada um remodela e refina sua rede neural segundo a 
segundo, assim como o mundo em que vivemos. 

O cérebro não se amedronta com suas infinitas tarefas. 
Quanto mais lhe pedimos, mais ele pode fazer.



EM BUSCA DE HERÓIS 

"Vamos escolher três áreas em que, num cérebro saudável e normal, o 
desempenho máximo é alcançável. Em cada setor haverá alguém que 
abriu caminho. Esses são os heróis do supercérebro, embora você 
nunca os tenha visto dessa maneira até agora."



ALBERT EINSTEIN

"… não o escolhemos por seu intelecto. Einstein – como os gênios em geral 
– é um exemplo de sucesso. Era uma dessas pessoas com inteligência e 
criatividade muito além do normal. Se conhecêssemos seu segredo, 
qualquer um de nós teria muito sucesso, não importa o que almejássemos. 
Pessoas excepcionalmente bem-sucedidas, não apenas têm sete hábitos. 
Elas usam o cérebro de uma maneira fundamental para o sucesso. Alguém 
que não leve em conta como Einstein usava o cérebro estará limitando suas 
possibilidades de êxito. Não se trata apenas de uma questão de “boa 
genética”. Einstein usava o cérebro de um jeito que qualquer pessoa pode 
aprender.



ALBERT EINSTEIN

"O segredo é adaptar-se. 

O supercérebro aproveita nossa capacidade inata de adaptação."



FORÇAS E OBSTÁCULOS

Para adaptar-se ao desconhecido, Einstein desenvolveu três forças e 
evitou três obstáculos:

As três forças:  

1. deixar pra lá; 

2. ser flexível; 

3. manter a calma.

Os três obstáculos:  

1. apego a velhos hábitos; 

2. manutenção das mesmas condições; 

3. estagnação.



"Manteve a tranquilidade e permitiu que 
novas soluções surgissem através dos 

sonhos e da intuição. Estudava tudo o que 
fosse possível sobre um problema e depois 

se entregava a possibilidades 
desconhecidas."



"Vendo o cosmo como um mistério, Einstein rejeitava 
o hábito de vê-lo como uma máquina gigantesca cuja 
partes em movimento poderiam ser compreendidas e 

medidas. Era assim que Isaac Newton via a Física. O 
extraordinário é que Einstein apropriou-se das noções 

mais básicas do sistema newtoniano, como gravidade e 
espaço, e as reinventou completamente."



"Quando enfrentamos um problema novo, 
podemos resolvê-lo da maneira de sempre ou de uma 

maneira nova. A primeira opção é sem dúvida o 
caminho mais fácil."



COMO SER ADAPTÁVEL

• Pare de repetir o que nunca funcionou. 

• Recue um pouco e peça uma nova solução. 

• Pare de lutar no nível dos problemas – a solução nunca está lá. 

• Trabalhe sua inflexibilidade. Não se preocupe com o outro. 

• Quando as velhas tensões aparecerem, afaste-se.



COMO SER ADAPTÁVEL

• Veja a raiva justificada como ela realmente é – raiva destrutiva 
disfarçada para parecer positiva. 

• Reconstrua os laços que foram perdidos. 

• Aceite um fardo do que acha que merece. 

• Deixe de brigar tanto para ter razão. No final das contas, ter razão 
não significa nada perto de ser feliz.



Ironicamente, Einstein, um mestre em aplicar essa incrível capacidade 
de adaptação ao campo da física, considerou-se um fracasso como 
marido e pai."

Em Cura & Quântica , a adaptação deve ser à nível espiritual e 

abarca todas as áreas da vida como espírito.



EMOÇÃO E RAZÃO

Esta é uma boa oportunidade para destacar que a separação entre 
emoções e razão é totalmente artificial. Ambas estão misturadas. 
Tomografias do cérebro revelam que o sistema límbico, parte do 
cérebro primitivo que desempenha um papel importante nas emoções, 
excita-se quando as pessoas pensam que estão tomando decisões 
racionais. Isso é inevitável, porque os circuitos do cérebro estão 
totalmente interconectados.  

O fato é que as pessoas tomam decisões num contexto emocional, 
mesmo que pensem que não fazem isso.



EMOÇÃO E RAZÃO

"Parte da adaptabilidade é ter consciência do componente emocional, em 

vez de negá-lo. De outro modo, corre-se o risco de ser usado pelo cérebro."



VOCÊ ESTÁ SE TORNANDO MAIS ADAPTÁVEL QUANDO

• Consegue rir de si mesmo. 

• Entende que existe mais numa determinada situação do que você percebe. 

• Outras pessoas não lhe parecem mais antagonistas simplesmente porque 
discordam de você. 

• A negociação começa a funcionar, e você participa dela sinceramente. 

• “Concessão” se torna uma palavra positiva. 

• Consegue relaxar mantendo-se alerta. 

• Vê as coisas de uma maneira que ainda não tinha visto, e isso o encanta.
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