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Prática B: Transmutar Crenças & Emoções em 
Relação às Vendas

A convicção tem muito a ver com as nossas crenças e as nossas crenças estão profundamente 
enraizadas no nosso subconsciente. Se ainda não consegues um nível de convicção e 
compromisso de 100%, provavelmente é porque há crenças inconscientes que te afastam do 
Sucesso e da Abundância. Crenças que te limitam e que, muitas vezes, aceitas como tuas. 
Crenças que podem vir da tua família, da própria cultura e sociedade e até de vidas passadas.

O exercício a seguir é simples e poderoso.

Num momento em que parei de fazer Vendas na minha empresa, e em que depois tive de 
recomeçar (já vários anos após estar a ensinar Abundância e Desbloqueio Integral) dou por mim 
cheia de medo de ir vender. Comecei a pensar: “Isto é estranho, deixa-me ver o que há aqui” 
e comecei a fazer o exercício que te vou explicar de seguida. Foi profundamente revelador! 
Mesmo já o tendo feito tantas vezes, este exercício continua a ser útil, eficaz e necessário.

[O nosso subconsciente liberta as nossas crenças por camadas. Por isso, se és inexperiente em 
relação a Vendas, sugiro que faças este exercício diariamente durante pelo menos 1 mês.]

Esta prática consiste em preencher as frases que te deixo abaixo, mas de forma automática. Não 
penses muito, responde com rapidez e não julgues aquilo que escreves. Poderás ter surpresas 
com aquilo que escreves e isso é bom sinal - significa que estás a desbloquear essa informação 
em relação às tuas crenças profundas sobre as Vendas. Procura também por crenças limitantes - 
podes ter crenças facilitadoras em relação às Vendas mas foca-te naquilo que te está a impedir 
de vender mais: porque não vendes a cada dia? Porque não contactas 100 potenciais clientes 
por dia para uma entrevista/ sessão de Vendas?

Respira fundo e, sem pensar muito, responde:

Vender é…
Vender é…
Vender é…
Realmente, vender é…
Realmente, vender é…
Vender é mesmo…
Vender é mesmo…
Vender não é…
Vender não é…
Eu seria um excelente vendedor se…
Eu seria um excelente vendedor se…
Pensar em Vender faz-me sentir…
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Pensar em Vender faz-me sentir…
Imaginar-me, a mim, a vender faz-me sentir…
Imaginar-me, a mim, a vender faz-me sentir…
A maior emoção a bloquear-me em relação às Vendas é…
A maior emoção a bloquear-me em relação às Vendas é…
O meu maior bloqueio em relação às Vendas é…
O meu maior bloqueio em relação às Vendas é…

Observa as resistências mentais e emocionais que te aparecem quando contactas com a 
energia da Venda e de vender. Permite-te observar sem julgar, dando-te apenas conta dos 
pensamentos, crenças e emoções que te estão a limitar nas Vendas. É mesmo verdade aquilo 
que escreveste? Ou será apenas uma resistência em avançares para o nível seguinte? O que 
realmente queres? O que decides para a tua vida: ficar com essas crenças e emoções ou soltá-
las?

Que novas crenças e novas emoções escolhes, consciente e prazerosamente, abraçar?

Vender é…
Vender é…
Vender é…
Realmente, vender é…
Realmente, vender é…
Vender é mesmo…
Vender é mesmo…
Vender não é…
Vender não é…
Eu seria um excelente vendedor se…
Eu seria um excelente vendedor se…
Pensar em Vender faz-me sentir…
Pensar em Vender faz-me sentir…
Imaginar-me, a mim, a vender faz-me sentir…
Imaginar-me, a mim, a vender faz-me sentir…
A maior emoção a excitar-me em relação às Vendas é…
A maior emoção a excitar-me em relação às Vendas é…
A minha maior força em relação às Vendas é…
A minha maior força em relação às Vendas é…
 


