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Introdução 
 

Neste livro você encontrará informações 
diversas sobre o corpo físico, a mente 
humana, ferramentas, métodos e planos 
pré-definidos para se desenvolver com 
pericia, rapidez e segurança. 

Tudo o que precisa saber de forma 
direta, clara e eficiente. 

 As informações são cientificas, testadas 
e comprovadas por diversos meios de 
atuação, o que traz a credibilidade de 
uso e de eficácia das mesmas. 

Depois de muito estudar os assuntos, 
decidi simplificar o que muitos tornam 
complicado e querem tornar algo para 
poucos. Deixo aqui o suprassumo do 
que é necessário e APENAS o 
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necessário para se desenvolver com 
qualidade. 

 Essa junção é realmente TUDO o que 
precisa! 

 Depois deste livro sua consciência será 
elevada a um novo patamar da 
percepção humana e de tudo que está 
acontecendo a sua volta, o que 
desencadeará em seu desenvolvimento 
absoluto e te trará uma mente forte, 
capaz de alcançar resultados 
extraordinários sobre qualquer assunto 
que desejar, pois é a base para se 
desenvolver e mudar tudo o que quiser. 

Desejo que este livro te traga paz e 
amplie seu conhecimento da mesma 
maneira que eu encontrei ambos ao 
estudar os temas aqui abordados. 
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Capitulo I 
O corpo humano 

 
 
 

A ciência do corpo físico 
 
 
 
 
 

Os principais fatos científicos 
utilizados para entender o corpo. 
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As principais funções corporais 

 

Sistemas 
 

Nosso corpo físico é composto de vários 
sistemas, sendo eles: Nervoso, 
cardiovascular, sensorial, endócrino, 
esquelético, muscular, imunológico, 
linfático, tegumentar, excretor, urinário, 
digestório, respiratório e reprodutor. 
Cada um deles envolve órgãos que 
atuam para realizar as diversas funções 
vitais para a sobrevivência. 

O principal sistema do corpo humano é 
o nervoso, pois é responsável por captar 
informações de todos os sistemas, 
responde-los e regula-los. Também é 
responsável por nossos sentidos (olfato, 
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paladar, tato, visão e audição) que são 
traduzidos e armazenados. 

O segundo neste ranking é o 
cardiovascular. Ele é responsável por 
distribuir por todo o corpo os agentes 
químicos necessários para manter tudo 
funcionando. Como por exemplo, o 
oxigênio, vitaminas, mineiras, proteínas 
e entre outros. 

 

Órgãos e funções 

 

 Os órgãos principais destes dois 
sistemas são cérebro e coração. Ambos 
nunca param de funcionar, sempre estão 
ativos e realizando suas funções, mesmo 
quando não estamos conscientes. 
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Coração 

 

O coração é um musculo, mas é um tipo 
diferente, pois ele está sempre se 
contraindo e relaxando, movimento que 
é chamado de ritmo cardíaco. Por esse 
motivo ele produz eletricidade (que se 
mede pelo exame eletrocardiograma). 
Ele também produz hormônios 
específicos que são secretados por suas 
células. 

 

Cérebro 

 

O cérebro, como mais importante, tem 
capacidade de armazenar, traduzir, 
transformar, implementar, buscar e 
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administrar dados e informações 
recentes e antigos de todos os tipos. 

Ele funciona, em grande parte, com 
eletricidade e química. Essa eletricidade 
pode ser medida e é utilizada em 
diversas áreas da neurociência (estudo 
do cérebro) para se entender como ele 
funciona.  

A mesma eletricidade é utilizada para 
mover músculos, receber e enviar 
informações de todo o corpo, como o 
tato, visão, paladar, audição e olfato, por 
exemplo. 

A sua complexidade é tanta que mesmo 
sendo estudado a fundo e 
incansavelmente, não se tem todas as 
informações de ele funciona e qual sua 
real capacidade. 
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Por esse motivo vou começar com os 
mais simples, conhecidos e que 
utilizamos em nosso dia a dia. 

 
Visão 

 

Quando o olho vê, na verdade ele está 
captando a luz e transformando em 
eletricidade que o cérebro traduz em 
informação.  

A sequencia de neurônios é: 

1° - Cones e bastonetes – são as células 
fotorreceptoras; 

2° - Bipolares – ligam as anteriores as 
ganglionares; 

3° - Ganglionares – formam o nervo 
ótico e vão até o corpo geniculado; 
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4° - Cortical – saem do corpo genicular 
externo, formam a radiação ótica e 
terminam na área visual (córtex). 

O mais importante de tudo é que mesmo 
que sem perceber estamos gravando, de 
forma permanente, cada detalhe do que 
está em nosso campo de visão. É essa a 
diferença entre olhar e ver.  

Olhar quer dizer focar, dar atenção, 
enquanto ver quer dizer estar apenas em 
nosso campo de visão. 

 

Audição 

 

A audição humana é limitada a perceber 
frequências entre 20 e 20.000 Hz. Os 
sons captados movimentam a membrana 
timpânica que por sua vez movimentam 
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ossículos (martelo, bigorna e estribo), 
que então vibram líquidos que ficam 
dentro de uma estrutura óssea (cóclea). 
Dentro desta estrutura existem células 
sensórias (ciliadas) que vão transformar 
as vibrações sonoras em impulsos 
nervosos (eletricidade) que serão 
transmitidos pelo nervo acústico 
(vestibulococlear) para as vias auditivas 
centrais até o córtex cerebral. Pode 
parecer estranho, mas estamos ouvindo 
tudo, mesmo quando estamos dormindo. 

 

Paladar 

 

A língua possui terminações nervosas 
(sistema nervoso) livres que quando em 
contato com substancias como 
capsaicina, percebem os compostos 
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químicos, desta forma com a junção de 
gosto e aroma dá-se o nome de sabor. 
Por esse motivo quando se está resfriado 
os alimentos parecem sem sabor. As 
substancias do gosto (aminoácidos e 
adoçantes) se ligam ou penetram (íon 
hidrogênio e íon sódio) na célula 
sensorial (papilas gustativas) 
desencadeando um processo que resulta 
na liberação de neurotransmissores, ou 
seja, traduz a química em impulso 
elétrico que o cérebro capta, identifica e 
armazena. 

 

Olfato 

 

Existe um espessamento epidérmico 
situado na região etmoidiana do crânio, 
o que garante que exista células para 
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captação das moléculas odoríferas e 
desta forma serem dissolvidas no muco 
que recobre a membrana pituitária, onde 
acontecesse a tradução (neurorrecepção) 
de um odor (cheiro) para um 
neurotransmissor. 

 

Tato 

 

De todos os sentidos esse é o mais 
complexo, pois é subdividido em partes 
distintas. Essas são somatossensorial 
(identificação de texturas), cinestesia ou 
propriocepção (reconhecimento da 
localização espacial do corpo), 
termocepção (percepção da temperatura) 
e nocicepção (percepção da dor). O 
sentido do tato vai muito além do que 
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apenas a pele, na verdade ele inclui 
órgãos e até a medula. 

Para que sejamos capazes de obter as 
percepções, existe uma variedade de 
terminações nervosas e corpúsculos que 
são reconhecidos como receptores táteis. 

Eles são: Discos de Merkel, captam 
toque leves; Corpúsculo de Pacini, 
percepção de pressão; Corpúsculo de 
Meissner, percepção de tato leve, sentir 
uma superfície, por exemplo; 
Corpúsculo de Krause, percepção do 
frio; Corpúsculo de Ruffini, percepção 
do calor; Terminação nervosas livres, os 
nociceptores que são sensíveis aos 
estímulos biomecânicos, térmicos e 
principalmente aos dolorosos.   
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Emoções e Sentimentos 
 

Existem diversas teorias e estudos onde 
muito já foi compreendido e ainda existe 
muito para ser descoberto, por motivo 
obvio farei menção ao que já é 
confirmado e ajudará a simplificar tudo. 

Vamos começar! 

A definição simples para emoções é ser 
um impulso neural que faz o organismo 
ser direcionado para uma atitude. Sendo 
assim a emoção é um processo 
neuropsicofisiológico onde a química do 
estimulo causa a reação química para a 
atitude. 

Já os sentimentos são emoções 
processadas pelo centro cognitivo, ou 
seja, são raciocinadas e produzem 
mudanças fisiológicas. Em outras 
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palavras, sentimentos são emoções 
refinadas pelo raciocínio logico, por 
assim dizer. 

Com o avanço da ciência na 
neurobiologia em mapear o cérebro, 
existe a possibilidade de descartar 
incertezas e dar passos na direção da 
realidade que envolve nossa percepção 
sobre nos mesmos. 

A neurobiologia explica que a emoção 
pode ser agradável, um prazeroso, ou 
desagradável, doloroso, estado mental 
que está sendo organizado no sistema 
límbico dentro de cérebro. Essa 
organização é relacionada à avalição de 
padrões onde as substancias 
neuroquímicas regulam as atividades do 
cérebro, desta forma dá-se origem as 
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expressões corporais e faciais, que 
veremos nos próximos capítulos. 

 

Neuroquímica e os neurotransmissores  

 

Neurotransmissores são substancias de 
um neurônio que está estimulado para 
outro que será também estimulado ou 
inibido, paralisado. Alguma semelhança 
com o forte impulso amoroso e a 
paralisia do medo? Eu tenho certeza que 
sim! 

Até o momento já se conhece 
aproximadamente 30 
neurotransmissores que podem ser 
divididos de varias formas, então preferi 
aderir ao método da neuroquímica que 
os classificam como: Aminas 
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biogênicas, Colinérgico, Radicais livres, 
Aminoacidérgicos e Neuropeptídeos. 

Vou direto aos principais para 
simplificar o conteúdo e chegar ao 
resultado esperado, mas todos têm 
funções importantes, pois são diversas 
combinações neuroquímicas que trazem 
sentido ao estudo aprofundado do tema. 

 

Serotonina – responsável por regular 
varias funções do corpo como, humor, 
sono, apetite, ritmo cardíaco, 
temperatura corporal, sensibilidade, 
apetite sexual e intelecto, entre outros. 

Melatonina – esse é fabricado pela 
glândula pineal e participa na regulação 
dos ritmos biológicos como regulação 
endócrina da reprodução, ciclos de 
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repouso/vigília e também do sistema 
imunológicos, entre outros. 

Histamina – sua principal função é de 
tratativa imunológica, onde alerta o 
sistema sobre invasores. 

 Dopamina – esse é um dos mais 
famosos, assim como a serotonina, está 
ligado a diversas funções do corpo, mas 
sua principal forma de atuação é de 
ativar os circuitos de recompensa, o que 
faz sentir prazer, bem estar e afins. Ele 
tem ligação com a tranquilidade, 
motivação, memoria, foco entre outros. 

Adrenalina – prepara o organismo para 
realizar atividades diversas, mas que na 
grande maioria tem ligação direta com 
esforço físico, aumento no ritmo 
cardíaco e aumento na velocidade de 
raciocínio, mas não para por ai, pois 
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ainda envolve a respiração, dilatação das 
pupilas, entre outras. 

Noradrenalina – é estimulante que, 
entre varias capacidades, regula funções 
como a cardíaca e a respiratória. 

Endorfina – é muito utilizado na 
comunicação entre os neurônios do 
sistema nervoso. Proporciona alivio de 
dores e também está ligado a 
autoestima, pois o corpo o produz 
durante atividades físicas e nas relações 
sexuais, causando sensação de bem estar 
e de euforia. 

GABA – Gamma-AminoButyric Acid, 
em inglês. Este está ligado ao 
movimento, concentração, regula o 
crescimento das células estaminais 
embrionárias e neurais. 
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Glutamato – Esse está ligado à função 
cognitiva como o aprendizado e também 
a memoria. É o mais comum nos 
mamíferos. 

Acetilcolina – O primeiro a ser 
descoberto. Faz participação importante 
no sistema nervoso central, assim como 
anterior, também está envolvido com a 
memoria e o aprendizado, porem atua 
no sistema nervoso periférico e o 
sistema nervoso autônomo. 
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Resumindo o porquê e pra que. 

Até aqui eu expus informações para que 
possa entender melhor como é o corpo e 
algumas das substancias químicas que 
compõe as emoções e sensações, pois 
existem muitas derivações e complexas 
ramificações para se chegar à exatidão 
de cada um, o que é desnecessário 
agora. E como o intuito é desenvolver 
suas habilidades e faculdades mentais, e 
não tonar você um especialista em 
anatomia humana, fiz este apanhado de 
dados científicos para te proporcionar as 
informações ideias para que conquiste 
esse desenvolvimento absoluto de forma 
direta, preto no branco. Haverá mais 
informações sobre eles mais para frente, 
porém o necessário por ora é esse. 
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No próximo capitulo vou abordar a 
construção da mente humana, algumas 
funções e interpretações, o que é precisa 
saber para utilizar as ferramentas, 
métodos e planos que viram em seguida. 

Então chega de papo e vamos ao que 
interessa que é conhecer a mente 
humana! 
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Capitulo II 

A mente Humana 
 
 
 

A ciência da mente 
humana 

 
 
 
 

Os principais fatos científicos para 
entender a mente humana 
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Capitulo III 

A junção do corpo com a 
mente 

 
 

 
 
 

A ciência da conexão 
corpo-mente 

 
 

 
 

 
Os principais fatos científicos para 

entender a conexão corpo-mente 
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Capitulo IV 

Ferramentas para o 
desenvolvimento 

 
 

 
 
 

As mais utilizadas e de 
maior eficácia 

 
 

 
 
 
 

As principais ferramentas que são 
utilizadas para o desenvolvimento 
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Capitulo V 

Métodos 
 
 
 
 

Metodologias que 
acrescentam valor 

 
 
 

Os métodos que são capazes de 
desenvolver qualquer pessoa 

empenhada 
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Capitulo VI 

Planos 
 

 
 
 
 
 

 
Os planos que 
desenvolvem 

 
 
 
 
 
 

 
Os planos de ação para colocar todo 

o conhecimento em pratica 
 
 

 

 


