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Foi em 1999 que eu descobri que a Neurociência faria parte
da minha vida. Na época eu estava na Faculdade de Artes
Plásticas e estudava como a Criatividade era explicada
pela Neurociência, era só o começo da minha descoberta.
Em 2006, recebi um CD copiado de alguém que tinha visto o
"Segredo" ele entregou para seus amigos e um veio parar
na minha mão. Eu ouvia o CD e nem imaginava que se
tratava de um livro ou documentário, pois não tinha
chegado ainda no Brasil e aprendi com o áudio que, assim
como uma obra de arte e a arquitetura começa na mente
para depois se concretizar no papel ou na tela, comecei
criar uma nova realidade urgente! No mesmo ano encontrei
o Carlos Homfeldt. Polímata; Pesquisador em Neurociência
comportamental; Neuroteologia; Física Quântica e Mecânica
Quântica; Teólogo, Mestrando em Teologia, Estrategista
corporativo; Analista de Carreira; Estrategista de carreira;
Consultor em inteligência. Criador da Ciência da Mente
Desenvolvimento Neurocriativo® - DNC.

Fiz a formação de

Master em DNC e ouvia o áudio das técnicas do método DNC
todos os dias até ficar registrado na memória e começar a
aplicar de forma automática e sistemática as frases chaves,
repetições espaçadas e cartões de memória com as metas
claras. Ano após ano as metas programadas iam
acontecendo, resultado do foco claro e definido e da
Neuroplasticidade que aconteceu primeiro na minha mente
depois iam acontecendo na realidade também. Há mais de 10
anos venho estudando e aplicando a Neuroplasticidade:
também conhecida como plasticidade neuronal, que referese à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e
moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do
desenvolvimento neuronal, quando sujeito a novas
experiências. Espero que esse eBook gere em você a
oportunidade de criar novas conexões, pois a vida é FAZER
NOVAS CONEXÕES.
Luciene Sampel. Coach do Sucesso Físico e Profissional
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02- Quebra de
Padrões Mentais e
Comportamentais
Eu quero te mostrar como o Coaching de Emagrecimento
Sistêmico possui exatamente as ferramentas que conduzem à
uma verdadeira e real transformação, mudança de hábitos e
resultados duradouros no processo do emagrecimento. É o
mesmo processo quando temos que passar no médico e ele nos
encaminha para outro profissional especializado no
assunto que realmente RESOLVA o problema da melhor forma e
com a melhor orientação ou tratamento específico.
Quando comecei a trabalhar com o Coaching de
Emagrecimento, entendi que a causa do não emagrecimento
está muito além da força de vontade ou questões genéticas.
Aliás, apenas 15% dos obesos os são por questões físicas e
genéticas e outros 85% não conseguem emagrecer por
questões emocionais ou comportamentais.
Já vi de perto pessoas que passaram pela redução do
estômago e tornaram a engordar anos depois. Não há como
duvidar, as causas para esta dificuldade em emagrecer ou
manter-se magro estão além do que nossos olhos podem ver.
Existem causas inconscientes para que uma pessoa tenha
dificuldade em realizar algo que sua razão diz que deve fazer,
mas não faz!
Por isso, é necessário descobrir as causas para quebrar os
hábitos. Assim, através das perguntas investigativas o
coachee ( cliente )

pode compreender as causas que

mantinham ou sustentavam seu sobrepeso.
Esta investigação tem como principal objetivo promover uma
reflexão sobre possíveis causas inconscientes que sabotam
seus objetivos relacionados ao tema emagrecimento e motivar
as ações que transformam estas causas. Veja o exemplo de
uma Ferramenta Investigativa na próxima página. Ela serve
para ver o padrão de respostas obtidas do inconsciente e o
que revelam sobre o porque você faz, o que faz!
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FERRAMENTA MENTE FIT: Conhecendo Causas Comuns
Se acomode de forma confortável: Confirme que tem os 3 Cs:
CONFORTO DO AMBIENTE, CONCENTRAÇÃO e CONFIANÇA
Relaxe, Respire Fundo e Feche os olhos para responder a primeira
coisa que vier na mente.(use o lado esquerdo do cérebro)
Comida para mim é.…?
Comer é?
Quanto à comida, fim de semana para mim é?
Comer a vontade num restaurante de rodízio para mim é?...
Sobre meu peso, meu pai pensava que?
Sobre meu peso, minha mãe pensava que?
Sobre meu peso, meu marido/namorado pensa que?
Eu acho que fazer atividade física é?
Emagrecer para mim é um problema por que?
Se eu emagrecer eu ganho?
Se eu emagrecer eu perco?
Para eu chegar no corpo que eu quero eu tenho que?
Pergunte-se: Qual foi a resposta ou respostas que deu que
representam possíveis sabotadores internos?
Pergunte-se: O que ficou de significativo para você dessas
respostas?

Conexão e Significado, em busca da segunda camada. As
pessoas não querem emagrecer apenas para serem mais magras,
da mesma forma que existem causas inconscientes que impedem o
emagrecimento, existem também motivadores inconscientes que
podem impulsionar o processo de emagrecimento de forma
extraordinária. Este primeiro exercício ajudará você a
estabelecer esta conexão e significado durante o processo.
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VOCÊ! Já se sentiu assim?
Minha vida está no piloto
automático. Acordo (apertando o
Ctrl C e Ctrl V) vou trabalhar, volto
pra casa, vou para a academia.
Converso com as mesmas pessoas.
Ouço as mesmas músicas. Leio as
mesmas notícias (as vezes acho que
o jornal de hoje é na verdade o de
ontem e o de amanhã será o de
hoje).
DIGA ISSO!
Quero errar mais. Mas não se trata
de aprender com os erros. Não se
trata de errar porque sou humano.
Trata-se de arriscar, sair do óbvio,
tentar algo novo. Conhecer pessoas
diferentes, ou as mesmas pessoas,
de maneira diferente. Desligar o
piloto automático e me tornar o
condutor da minha própria vida.
Estou sendo conduzido.
Estou no piloto automático.
Quem está me guiando?
Para onde estão me levando?
Basta!! NÃO QUERO MAIS!!
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Quebra de Padrões Mentais e Comportamentais
Comece a trabalhar SEU sistema TOP-DOWN para
sair do sistema BOTTON-UP. Através desses dois
sistemas é que nós conseguimos criar estratégias
de processamento de informação e ordenar nossos
conhecimentos para entrar em ação.
O SISTEMA BOTTON-UP: é um sistema de baixo
para cima no nosso cérebro (veja a figura): é um
sistema ascendente. É o Sistema das emoções,
sentimentos ligados aos seus desejos e prazeres e
são eles que mandam no seu comportamento. Esse
sistema é o mais primitivo que existe. Esse é um
sistema de recompensa imediata.
É o Sistema Inconsciente.

O SISTEMA TOP-DOWN: é um sistema de cima para
baixo no cérebro é um sistema descendente. É o
sistema movido pela razão, como você pensa e se
comporta. O pensamento manda no comportamento.
É um sistema de recompensa tardia. Esse sistema
consegue planejar o futuro. É um sistema
consciente. O sistema TOP-DOWN deve ser
acionado antes da pessoa tomar uma decisão.
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Nós coaches de Emagrecimento Sistêmico, fazemos
nossos clientes adquirirem um comportamento
alimentar pensando na recompensa tardia, no prazer
tardio e não mais na recompensa imediata (prazer
imediato) e esse comportamento sendo repetido
algumas poucas vezes já faz com que a pessoa forme
um hábito positivo no cérebro dela.
Vamos analisar você: QUANTO do que você faz é
BOTTON-UP e quanto é TOP-DOWN?
Já parou para analisar isso?
Você sabia que, para que você pare de
procrastinar seu emagrecimento, você precisa
conversar mais com seu sistema top-down e usar de
técnicas para ativá-lo?
E você sabia que procrastina a atividade física pelo
mesmo motivo que você se procrastina
profissionalmente? Interessante isso, né?
No Coaching de Emagrecimento Sistêmico vamos
trabalhar as ferramentas que chamamos de o "Corpo
do jeito que você sonha" e " Mente FIT" para ativar o
seu sistema TOP-DOWN, pois o que está abaixo do
nível da água, como na imagem do iceberg, é o que
te deixa no automático o subconsciente e os pontos
limitantes (crenças limitantes) são como âncoras que
impedem de avançar na vida e ter o Sucesso Físico
ou Profissional " pois quem não planeja o Sucesso
automaticamente colhe o fracasso" Jim Rohn

8

03- Desprogramar a
necessidade das
comidas mais
calóricas.
Você sabia que os supermercados e restaurantes
usam a Neuromarketing para te vender mais? Para
atrair a atenção das crianças e fazer você comprar
o que tem de mais caro? Veja alguns gatilhos
mentais usados.
1) Pesquisas mostram que clientes gastam 7% mais
quando andam no sentido anti-horário, porque é
mais natural para o cérebro. Na direção oposta, há
desconforto. As lojas buscam uma organização de
produtos para estimular o caminho natural.
2)Frutas e vegetais costumam ser expostos em
caixas de papelão ou caixotes de madeira para dar
a impressão de que eles acabaram de ser enviados
pelos produtores à loja e por isso "estão muito
frescos".
3)Quanto maior o carrinho, maior a tendência de o
consumidor comprar mais. Dez itens parecem muito
se estiverem num carrinho pequeno, mas, em um
maior, a impressão é de que há poucos elementos.
4)O vermelho estimula o apetite. Nas lanchonetes
de fast food, essa cor está em logotipos,
mobiliários e embalagens. O consumidor fica com
mais fome e come mais rápido, dando espaço para
outros clientes.
5)A armadilha dos R$ 0,99.Preços que terminam em
R$ 0,99 ou R$ 0,95 são chamados de "preços
psicológicos", porque dão a impressão de serem
menores. Um prato de R$ 29,99 parece mais perto
de R$ 20,00 do que de R$ 30,00.
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Na próxima vez que você for a um supermercado
para fazer suas compras, pode testar a teoria com
a simples observação. Observe as pessoas se
perderem no mundo enquanto lentamente enchem
suas cestas ou carrinhos. Suas mentes estão em um
turbilhão, fazendo um milhão de cálculos
conscientes e inconscientes por segundo. É fácil
imaginar isso, porque você também faz isso toda
vez que vai ao supermercado!
Aquela vozinha em sua cabeça que nunca se cala
vai a mil por hora, enquanto as decisões de compra
são baseadas em histórias antigas, as novas
curiosidades são feitas consultando os centros
lógicos e emocionais de seu cérebro. É um
processo totalmente humano, totalmente
absorvente. E, no final, depois de toda a cogitação
subliminar ser dita e feita, isso tudo simplesmente
tem a ver com a maneira como você se sente sobre
os produtos dispostos à sua frente e a experiência
que você está tendo no momento.
Como disse na apresentação "TUDO É FAZER
NOVAS CONEXÕES".
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Um estudo publicado no periódico Journal of
Neuroscience, Psychology and Economics, da
Universidade da Califórnia e na George
Washington University, em 2011, destrinchou como
o cérebro recebe e reage aos impactos
publicitários. Os resultados mostram que as
diferentes estratégias mexem com níveis distintos,
em regiões responsáveis pela interpretação e
32
decisão.

Nós só conseguimos realmente mudar hábitos de gordo
para hábitos saudáveis e de magro, pela mudança da
parte mental do cliente (coachee) pelos sistemas da
neurociência. Você nunca será totalmente top-down e
nem botton-up, mas hoje os obesos estão vivendo 90%
do tempo em botton-up e 10% do tempo em top-down, o
que faz com que eles comam o tempo todo movido por
emoções e sentimentos, por faltas, por perdas, para
preencher um sentimento, um vazio, por estresse, por
ansiedade, por tristeza, por alegria, por comemoração,
do que pela razão.

Existem inúmeras ferramentas dentro do Programa
COACHING DE EMAGRECIMENTO SISTÊMICO
principalmente a CÉU E INFERNO, QUEBRANDO
HÁBITOS, PRAZER E DOR, PUNIÇÃO E
RECOMPENSA, MODELAGEM DO MAGRO,
DESFAZENDO CONVICÇÕES, CONTROLANDO
UM COMPORTAMENTO e outras, que trabalham os
novos pensamentos e novas visualizações para a
mudança de comportamento do obeso, mas além disso,
sabemos que tem que DESPROGRAMAR a vontade por
doces e comidas calóricas!
Para isso, temos que descobrir as causas da Compulsão
Alimentar! Veja as próximas páginas
:
I) -O que é Compulsão Alimentar? (Vamos lhe chamar
CA)
II) - Olhando a CA do ponto de vista do Emagrecimento
sistêmico (Mente & Corpo)
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I) -O que é CA?
Pessoas com compulsão alimentar comem grandes
quantidades de alimentos em pouco tempo, fazem isso
de forma repetida e se sentem mal depois que tiveram
esse comportamento. Maior parte dos especialistas fala
de 2.000 calorias ou mais, consumidas em 2h ou menos.
Se você for ver, não precisa ingerir muita comida para
ultrapassar as 2.000 calorias numa só refeição: são 4 a
8 pedaços de pizza, dependendo do recheio. Uma barra
de chocolate branco de 100g tem 560 calorias, para
você ter uma idéia do nosso consumo calórico.
Como a pessoa sabe se é compulsiva ou não? Baseado
nos estudos do psiquiatra Adriano Segal, responsável
pelo departamento de Psiquiatria e Transtornos
Alimentares do Obeso, podemos dizer que existem 7
comportamentos que podem indicar que a nossa relação
com a comida é um transtorno ou pode vir a ser pela
repetição dos mesmos.
1-Comer escondido como forma de fuga a críticas
quanto, à qualidade ou quantidade do que se está
ingerindo;
2-Comer rápido - Quanto mais rápido uma pessoa
comer, mais comida ela irá ingerir até que se sinta
saciada, porque nosso cérebro precisa de 15 minutos
para registrar os sinais de saciedade enviados pelo
estomago;
3-Comer sem estar com fome. Normalmente pessoas
com este comportamento preferem consumir alimentos
ricos em gorduras e carboidratos simples;
4 - Estar sempre comendo. Quem sofre de compulsão
alimentar pode sentir necessidade de comer com mais
frequência, já que a falta de comida cria um vazio
emocional;
5- Comer para se sentir emocionalmente bem diante de
situações que causem sentimentos negativos ou muito
positivos; o indivíduo come mais por satisfação
emocional do que por necessidade física.
6- Sentir culpa após um episódio de descontrole,
resultado do reconhecimento de que foi uma atitude
errada, mas simultaneamente, a pessoa se sente
incapaz de mudar.
7-Comer até se sentir mal. A pessoa come até se sentir
empanturrada, com azia, ter uma indigestão, ter
refluxo, etc.
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A CA é muito mais comum que do podemos imaginar em
pessoas acima do peso e precisamos aceitar esse fato
se quisermos resolvê-la. Esse é o primeiro passo:
reconhecê-la e aceitá-la, para depois iniciar o
processo de correção.
Para saber se sua relação com a comida pode estar
num quadro de transtorno de compulsão alimentar,
observe a lista dos 7 comportamentos e a frequência
dos episódios. Por exemplo: o fato de perder o controle
no sábado, no churrasco com amigos, certamente não
indica que você sofre do transtorno de CA. Mas,
repetir o excesso: domingo na macarronada da casa da
sogra, segunda no almoço da churrascaria com os
colegas de trabalho e na terça à noite no rodizio de
pizza, certamente que é um comportamento que
precisará ser revisto.
II) - Olhando a CA do ponto de vista do Emagrecimento
sistêmico (Mente & Corpo)
Vamos olhar o problema a partir de uma visão
integrativa. Acreditamos que o comportamento
compulsivo, assim como outros tipos de
comportamentos que nos fazem ganhar peso, precisam
ser analisados e tratados a partir de uma visão
integrativa e sistêmica, envolvendo corpo e mente, mas
começando pela mente. Porque acreditamos que é na
mente que nossos desafios em relação a
comportamentos alimentares começam.
Vamos começar do início...
O cérebro, principalmente o inconsciente que é quem
manda na parada, é treinado desde que nascemos, a
associar comida com proteção materna, carinho, com
receber atenção, com colo-de-mamãe. Apesar de você,
provavelmente, já ter mais de 30 anos, esses caminhos
neurais estão intrinsecamente arraigados no nosso
cérebro e nos fazem tomar decisões alimentares e
fazer escolhas, que depois que tomamos essas
decisões, nem entendemos porque fizemos isso.
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Veja se você se recorda deste tipo de frase:
“ Come tudo minha filha. A mamãe fez só para você”.
Falava sua mãe na hora da refeição.
E seu cérebro entendeu a mensagem:
“Nossa! Só para mim? Como eu sou importante e
especial! ”
“ Olha que perninha gordinha, gostosa. Come tudo
filha” Falava sua titia quando a visitava.
E seu cérebro entendeu: “Elas gostam de minhas pernas
gordinhas! Por isso vou comer muito”
E sua titia reforçava: “ Meninas bonitas comem tudo”
O tempo vai passando e seu cérebro continua criando o
que os neurocientistas chamam de conexões neurais
cada vez mais fortes entre comida e carinho.
Depois vem a fase da chantagem: “Se você comer tudo
depois vai brincar ou tem sobremesa”
Logo em seguida vem a fase da formação da sua ética
moral relacionada à comida.
“Filha -falava mamãe quando você insistia que não
queria comer mais- tem tanta gente morrendo de fome
e você desperdiçando comida, deixando no prato! A
mamãe não gosta disso”
Aí você entendeu a mensagem: “ tenho que comer tudo.
Se eu não comer as pessoas morrem de fome. Vou fazer
esse sacrifício pela humanidade”
Agora você é uma pessoa adulta, mas seu cérebro foi
treinado para associar comida com colinho de mamãe e
precisamos trazer isso para o lado consciente do
cérebro para podermos lidar com essa situação de
forma a não confundir falta de carinho com comida.
Sempre que o chefe briga com você no trabalho, ou
tem uma discussão familiar, ou se sente pressionada
psicologicamente pelos desafios da vida, seu cérebro
sente falta da proteção materna e busca mecanismos
compensatórios. Parece que a comida é o substituto
perfeito, o melhor calmante para você não explodir
com a pressão dos acontecimentos.
Realmente a comida não é uma boa substituta de
proteção e carinho de mamãe de que sentimos falta.
Aliás ela não está nem aí para você ou para seu
sentimento de falta de atenção e de carinho...
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Mas, nossos problemas de relacionamento com a
comida não são afetados somente pelos caminhos
neurais que criamos na infância.
Tem outros fatores complicadores.... Vamos enumerar
apenas alguns e depois vamos detalhar cada um deles.
1- Comida é fonte de prazer
2- Alta disponibilidade da comida
3- Associação mental da comida com quase todas as
atividades sociais
4- O nosso conceito de comida
5- Manipulação dos alimentos pela indústria alimentar
(este é o mais grave)
1-Comer é e sempre será uma excelente fonte de
prazer. O problema não é a comida ser uma fonte de
prazer; o problema é a comida ser a ÚNICA fonte de
prazer. Se seu único momento de prazer é a comida,
você vai precisar repeti-lo várias e várias vezes por
dia, porque o prazer que ela proporciona apesar de ser
instantâneo, é momentâneo, assim como outras drogas
ilegais.
Você precisa encontrar outras fontes de prazer. Por
exemplo, fazer sexo, brincar com as crianças, ler um
bom livro, a própria atividade física, que também
libera hormônios ligados ao prazer como a dopamina,
serotonina e endorfina.
O que nós fizemos foi criar uma comunidade
personalizada, um ambiente virtual composto por
coaches, profissionais treinados para lidar com esses
desafios, e outras pessoas com os mesmos objetivos
que você. Mais tarde, te falarei sobre isso, porque
esse é o segredo das pessoas bem-sucedidas com o
emagrecimento.
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2- Alta disponibilidade da comida. Nossos
antepassados precisavam correr atrás da caça para
comer. Hoje, temos comida disponível e barata por
todos os lugares. Comida, principalmente a processada,
é a droga legal mais disponível e mais barata do
mundo. Atualmente, você consegue comida a troco de
centavos. Isso dispara no nosso cérebro uma sensação
que pode comer mais porque é barato. Já observou que
as lojas de Fast Food disponibilizam comida em doses
gigantes por alguns centavos a mais?
3- O nosso conceito de que "comer, todo o mundo
come" e que isso nem é um gasto como os outros que
todos nós temos mensalmente. Imagine que você
passou um domingo chuvoso dentro de um shopping
fazendo compras e se divertindo com a família e
quando está saindo com as sacolas das compras nas
mãos, alguém lhe pergunta quanto você gastou naquele
dia... Certamente você vai abrir as sacolas e começar
somando o custo de cada item que está levando.
Provavelmente você comeu dentro do shopping, mas
você esqueceu de referenciar o que gastou em comida.
Por que a gente normalmente não conta o que gastou
em comida? A gente acredita que tem que comer de
qualquer jeito e que comida não é gasto.
4-Associação mental da comida com quase todas as
atividades sociais. Tudo tem comida: aniversário,
casamento, visita de parente, conversa de negócios,
papo de amigos, festa na empresa, ... até funeral tem!!!
Happy Hour de sexta-feira á noite, macarronada de
domingo, churrasco de sábado, pizza do jantar de
domingo.... Aja estômago.
5-Manipulação dos alimentos pela indústria alimentar
(o mais grave de todos).
Primeiro lugar, vamos distinguir alimentos de produtos
alimentares. Não são a mesma coisa. Como a própria
palavra sugere, produtos alimentares são alimentos
manipulados industrialmente. Mas, o problema surge
quando essa manipulação tem como único objetivo o
lucro deles, independentemente do que causa em nosso
corpo a curto ou longo prazo. Para entender como que
a indústria nos torna compulsivos por causa do lucro
deles, vamos ver a fisiologia do nosso paladar.
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Nossa língua reconhece 5 tipos de sabores. Acompanhe
na imagem: amargo (exemplo, do café) ácido (exemplo,
do limão), doce, salgado e umami no centro, (palavra
de origem japonesa que significa "delicioso e
apetitoso" e é encontrado em diversos alimentos, como
carnes, peixes, queijos, cogumelos e tomate).

Na natureza não existe combinação de sabores, não é
possível combiná-los num único alimento. Já nos
produtos alimentares, como são manipulados, sim.
Dessa forma, você tem produtos alimentares ricos em
gordura, açúcar e sal, tudo ao mesmo tempo para
atingir todas as áreas da nossa língua. Ora isso vira
uma bomba relógio para nosso cérebro, porque numa
pequena porção de alimento, várias áreas dele são
simultaneamente estimuladas. Lembre-se que nosso
cérebro foi feito para nos proteger e se ele tem
disponível um alimento altamente estimulante, com alta
concentração da gordura açúcar e sal, ele vai te
obrigar a consumi-lo, independentemente de sua força
de vontade.
Observe o que a natureza faz. Olhe só como exemplo o
abacate: é gordo, mas não é doce nem salgado ao
mesmo tempo, a manga é somente doce... etc. A
natureza não faz combinações “trash” (lixo). A
indústria alimentar sim, porque assim nos obrigam a
consumir muito mais, aumentando seus lucros com
nosso vício.
Agora você quer saber como eles conseguem o quinto
sabor, o umami? Juntando um realçador de sabor: o
principal deles é o glutamato monossódico. Leia os
rótulos e fuja de todos os produtos que o tiverem na
sua composição.
15
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Agora, Imagine como fica a cabeça do nosso cliente
com sobrepeso e obesidade, por um lado, pensamentos
sabotadores e por outro, alimentos sabotadores.
Não adianta emagrecer somente na mente pois se ele
estiver com ansiedade nutricional e compulsão vai
fracassar no processo.
Somos formados por trilhões células, organismos vivos,
inteligentes, com preferências , operando dia e noite
os processos vitais responsáveis pela saúde e a
normalidade.Os genes são como verdadeiras
consciências das células e trazem escrito, gravado em
suas estruturas, o programa que pode garantir o
funcionamento normal do organismo: A saúde

Porém no livro "Helth is Wealth" os autores Dr. Louis
Ignarro e Dr. Andrew Myers apresentam um dos
maiores desafios atuais que causam as doenças e a
obesidade: a Epidemia da Disfunção Nutricional 76%
dos brasileiros com mais de 40 anos têm deficiências
para, pelo menos, 7 micronutrientes essenciais.
O Desafio dos 3Ds:
Depleção:Redução de alguma substância ou processo
físico, químico ou biológico. Geralmente empregado em
biologia ou medicina para indicar a redução drástica
de uma substância no meio celular ou ainda redução de
uma via metabólica ou evento funcional. Grande parte
desse problema vem da qualidade da nossa
alimentação, devido ao solo pobre de nutrientes.
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Deficiência: é o termo usado para definir a ausência ou
a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou
anatômica. Do ponto de vista fisiológico são os
sintomas primários da doença como câimbras, cansaço,
sonolência, mau humor, desânimo, problemas
gastrointestinais e etc..
Disfunção (Doença): Anomalia no funcionamento de
qualquer todo organicamente estruturado (de um
órgão, de uma glândula, de um aparelho, etc.)
Aqui estão alguns dos fatores que causam a “Epidemia
de Disfunção Nutricional”:
Estresse Oxidativo
Xenobióticos
Perda de Nutrientes dos Solos
Excesso de Alimentos Processados
Pouco Exercício Físico
Excesso de Peso (Gordura Corpórea)
Atualmente, cerca de 95% das prescrições dos
medicamentos vendidos no mundo são DROGAS DE
MANUTENÇÃO – drogas que tratam somente os
sintomas das doenças e não corrige as faltas e
deficiências que são as causas da Disfunção
Nutricional - causa das doenças e obesidade.
Por isso, resolvemos o problema na raiz com apoio de
Suplementos Nutricionais para garantir o Equilíbrio
Nutricional, corrigindo os 3 Ds e a obesidade.
Integrando o poder da Epigenética (a influência de seu
ambiente e estilo de vida usando uma Comunidade
Online), do Apoio de Suplementos Nutricionais ( para
corrigir a Disfunção Nutricional) e da Neurociência
(com ferramentas de coaching para descobrir
sabotadores mentais). Podemos ajudar qualquer pessoa
emagrecer e nunca mais voltar a engordar!
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04- Sobre
o Emagrecimento
Sistêmico
O COACHING DE EMAGRECIMENTO SISTÊMICO surgiu
da necessidade de ajudar mais pessoas que sofrem com
o Problema de Emagrecimento, pois sabemos que para ter
êxito precisamos emagrecer o corpo e a mente,
simultaneamente. Com esse processo procurei uma
maneira de poder ajudar pessoas que vinham perguntar o
que foi que fizeram e se sentiram motivadas a fazer o
mesmo que foi feito com eles! Eu mesma busquei nos
últimos anos formações especificas para ajudar no
emagrecimento do corpo e da mente e
Metodologia Testada e Comprovada para atuar com
processos individuais e em grupo, presencial e online.
Esse processo de Mudança leva no mínimo 4 meses e o
Coachee recebe, além das sessões com ferramentas de
PNL e Neurociência, "Consultoria do Comportamento
Nutricional" para mudar 12 comportamentos que estão
atrapalhando o processo e fixar os hábitos necessários
para manter seu corpo e mente magra para sempre.
Temos: Site de Apoio Online para o coachee acompanhar
seu progresso e assistir as aulas semanalmente;
Comunidade de Apoio com especialistas no
Emagrecimento Sistêmico; Planejamento de
uma Rotina Alimentar personalizada, baseada
em princípios alimentares NÃO em DIETAS!!!
Espero te encontrar em nossa Comunidade Online em
Breve!!!

Minha Missão é
"MOTIVAR E INSPIRAR PESSOAS A MUDAR SUAS VIDAS E FAZER A
DIFERENÇA NA VIDA DE OUTRAS PESSOAS"
Esse eBook eu dedico aos coachees que estão no Processo de
Emagrecimento Sistêmico nos grupos Online ou no Coaching
Personalizado!! Que eu possa ser:
" Luz para iluminar seu caminho e Sal para temperar sua vida".

A AUTORA
Luciene Sampel
Master Coach em DNC, Emagrecimento Consciente e Sistêmico
Formada no Magistério e com 3 anos de Bacharelado em Artes Plásticas, estudou o DNC
Desenvolvimento Neuro Criativo ” Neurociência” pelo instituto Homfeldt onde passou a
atuar como Coach.
Fez os cursos de: Leader Trainning / Gestão de Planejamento c/ Marco Antônio
Imperador, da Franklin Covey do Brasil; Coach do Sucesso Físico e Profissional e
Consultora de Comportamento Nutricional; Coaching Sistêmico com PNL pela Attos
Coaching e Master Coaching em Emagrecimento Consciente pelo Instituto Health
Coaching.
Atua há 4 anos como coordenadora voluntária e palestrante do Programa “Finanças
para Mulheres”.
Aos 48 anos, casada há 32 anos e mãe de 2 filhos casados, atribui a Deus em 1o lugar e
ao Coaching o Sucesso em sua Vida e Conquistas!!

facebook.com/MagraCorpoeMente/

(11) 9456-9292
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