
Módulo 3 - Elevando a frequência - Programa Gênesis 
Por: Leandro Biazão 

Tony Robbins é um dos maiores conferencistas motivacionais do mundo, em seu livro Poder 
Sem Limites, ele explica a importância de conhecer nossa natureza e como modular nosso 
estado interno, como forma de aprimorar nosso desenvolvimento pessoal.   

Em seu livro ele comenta: "se você quer mudar seu estado num instante, o que você faz? 
Você muda sua fisiologia – isto é, sua respiração, sua postura, sua expressão facial, a 
qualidade do seu movimento, e assim por diante.” 

Ou seja você pode utilizar seu corpo para influenciar seu estado emocional, e você pode 
fazer de duas formas: ou muda a imagem de como você se sente e visualiza, ou a postura 
com a qual você se apresenta para o mundo.  

Quero que você saiba que você pode escolher como você vai influenciar sua mente para 
promover uma mudança interna de vibração e começar a modular como você se sente. 

Você já percebeu como é fácil saber quando alguém está triste? E quando está alegre? Na 
maioria das vezes, conseguimos ter essa percepção graças à expressão corporal. 

Você percebe quando uma pessoa está triste pela forma que ela anda, sua expressão 
facial, seus ombros caídos, o tom da sua voz.  

Por conta das mesmas características, você consegue perceber quando uma pessoa está 
alegre. Você já viu alguém animado falando 

[Sussurro]"Eu estou extremamente feliz?"  

Não a pessoa fala em um tom alegre, feliz, pouco se importando com o que os outros 
pensam no momento.  

Eu quero que você aprenda como elevar o nível de vibração da sua energia através da sua 
expressão corporal. Você sabia que uma pessoa cega, que nunca enxergou na vida, ao 
vencer qualquer desafio eleva seus braços em formato de V de vitória? 

Como é que ela sabe que é desta forma que a maioria das pessoas comemora? 

Existe experimentos comprovados que se você ficar 2 minutos em frente do espelho nesta 
mesma posição, você eleva rapidamente sua autoestima e é um exercício recomendado 
para pessoas que tem medo de falar em público. 

Da mesma forma podemos utilizar o poder da autossugestão. Dizer a si mesmo que você 
está muito bem, super feliz e animado, vejo prosperidade em todo lado, sou extremamente 
afortunado e grato por tudo isso.  

Se você realmente conseguir sentir-se bem, feliz e energizado ao reproduzir essas frases 
repetidas vezes, pode elevar sua vibração a níveis interessantes. 



Vamos nos lembrar do que falamos no módulo 1, que a frequência dos seus sonhos, 
desejos e realizações está nas faixas mais elevadas?  

Entende a importância de ter ferramentas para que possa influenciar seu estado emocional 
e poder elevar sua frequência antes mesmo de estar em posse daquilo que você deseja? 

Nossa mente tem grande influência em nossa estado emocional e sobre nosso corpo. 
Podemos ficar doentes simplesmente por focar em doença – as pessoas hipocondríacas 
são assim.  

Uma pessoa pode curar-se, só de acreditar que o remédio que está tomando, tem o poder 
de curá-la – isso é comprovado por estudos científicos sobre o efeito placebo. 

Da mesma forma, conseguimos utilizar nosso corpo para influenciar nossas emoções e 
nossos pensamentos.  

Mesmo que isso seja temporário, é possível mudar de um estado interno para um estado de 
alta vibração com apenas algumas ações. 

De cara já te dou algumas dicas, comece a andar com pessoas felizes, animadas e que já 
conquistaram aquilo que você deseja ou próximos do que você deseja.  

A transferência é uma das formas mais fáceis de elevar sua frequência para um estado 
emocional equivalente ao da vida que você deseja viver.  

Quer sentir o poder da técnica de transferência em sua vibração? 

"Feche os olhos, faça uma respiração profunda…." 

"Agora se imagine em um momento de sua vida que você se sentiu extremamente feliz e 
realizado, comece a recordar-se desta memória. Comece a re-lembrar da cena daquele 
momento memorável. Sinta-se como se estive-se lá neste exato momento." 

"Perceba cada sensação, cada emoção, perceba que seu corpo passou a estar mais 
relaxado neste momento, mergulhe nesta sensação. " 

"Agora faça outra respiração profunda…. abra o olhos." 

Como você se sente agora? É fantástico não é mesmo?  

Sempre que você não estiver se sentindo bem, meio pra baixo, repita este mesmo 
exercício.  

Você quer saber por que você trouxe toda a memória sensorial daquele momento para o 
seu estado atual? 

Nosso subconsciente não sabe a diferença entre o passado, presente ou futuro. E é o 
subconsciente que faz a ponte entre você e a inteligência infinita do universo.  



Sabendo transferir todo esta sensação de felicidade para o seu sonho, sua meta, seu 
propósito. Você estará mais próximo de atrair este estado pra você. 

No decorrer desta jornada de aprendizado no programa Gênesis, você notará uma 
transformação profunda no seu modo de pensar, sua animação e excitação ao ir atrás de 
seus objetivos.  

E se continuar estudando, revisitando cada lição e fazendo os exercícios do seu caderno de 
atividades, seu nível vibracional vai continuar subindo. 

Você terá sempre a seu lado um grande aliado, em como elevar seu estado de espírito para 
um alto nível de energia, um bem estar contínuo de felicidade, que será o motor propulsor 
para que comece a ver os resultados que deseja em sua vida.  

Vou lhe apresentar as principais ferramentas que eu uso para modular a frequência 
vibracional do meu corpo para o resultado que desejo.  

A principal ferramenta que você deve aprender a usar é a respiração. 

Hoje em dia vivemos em um ritmo de stress muito elevado, os dias são frenéticos.  

Nosso dia a dias é corrido e sentimos que não temos tempo para nada.  

Eu já comentei que o nosso subconsciente trabalha 24h por dia? Então não é de estranhar 
que com todo este stress, que muita gente tenha dificuldades até para dormir. 

É completamente impossível viver uma vida saudável desta maneira, e a respiração é um 
dos elementos físicos que você deve aprender a utilizar para modular seu estado interno. 

Você vai aprender a diminuir o seu ritmo interno, e poder desfrutar melhor de sua vida.  

É de extrema importância ter momentos de descanso e lazer onde não há a necessidade de 
ficar tão agitado. 

Viver de forma muito corrida, pode acarretar vários problemas, como por exemplo a 
ansiedade, irritação e preocupações constantes.  

Esses problemas vão baixar seu nível de energia e no longo prazo podem até causar 
doenças mais graves, como depressão e até câncer.  

Você já reparou na respiração de uma pessoa que acabou de tomar um susto?  

Já reparou que ela fica extremamente ofegante?  

Saiba que esse é um mecanismo de sobrevivência do corpo. Ele injeta adrenalina na 
corrente sanguínea para que você tenha uma fonte de energia extra para lutar ou fugir.  

Mas este mecanismo também está em ação nas pessoas estressadas.  



E sem saber disso ela não percebe que tanto seu estado emocional influencia na 
respiração, e o contrário também é verdade. 

Você pode influenciar no que está sentindo no momento apenas modificando sua 
respiração. Há uma tremenda sabedoria no ditado popular: "Respira fundo!" 

Os respiratórios são exercícios muito poderosos, você pode modular sua respiração para 
conquistar um estado desejado de relaxamento. 

Manter-se calmo e relaxado é essencial para ampliar sua criatividade, transmitir com 
tranquilidade suas vontades para seu Gênio Interior e acessar a inteligência infinita do 
universo a seu favor.  

Este é um dos primeiros e mais importantes passos para que você tenha os famosos 
insights e assim aguçar sua intuição para criar planos de ação em direção a suas metas.  

Comece a perceber sua respiração e como ela oscila durante o dia. Quando você está 
correndo ou em um ritmo acelerado, você respira de forma mais rápida, para bombear mais 
oxigênio para seu corpo. 

Quando está descansando ou está em um ritmo mais calmo, sua respiração também se 
acalma. Isso quer dizer que sua respiração é influenciada pelo seu ritmo de vida. 

Eis aqui o primeiro passo: o hábito de mudar sua respiração para elevar o nível da sua 
energia. Exatamente por isso que você precisa comprometer-se a fazer os exercícios do 
caderno de atividades e criar este hábito diário. 

No seu caderno de exercícios tem algumas técnicas respiratórias que você pode começar 
usar desde já, alguns são excelentes para baixar a ansiedade, outros para aumentar seu 
nível de energia outros podem ser utilizados como introdução para meditação.  

Pause agora este vídeo e teste cada um dos exercícios respiratórios do módulo 3.  

Outra ferramenta importante é fazer exercícios regulares 

Exercitar-se regularmente é considerado um dos fatores importantíssimos para se ter uma 
boa saúde.  

Algumas pessoas que gostam de fazer exercícios sabem como ele eleva o seu nível de 
energia. Quando você pratica exercícios seu corpo libera uma substância chamada 
endorfina. 

A endorfina é uma substância bioquímica conhecida como um analgésico natural, ou seja, a 
endorfina ajuda a aliviar dores no corpo.  

Ela também ajuda a regular nossas emoções, trazendo uma boa sensação de prazer e 
bem-estar. 



Se você gosta de fazer exercícios e se sente triste, irritado, pra baixo ou chateado com 
algo, você pode utilizar esta ferramenta para estimular o bom funcionamento do seu corpo. 
Elevar sua autoestima, subir o nível de energia que você vai precisar para persistir em 
nossa jornada. 

Já se você é uma daquelas pessoas que odeia fazer exercícios, saiba que colocar isso 
como um desafio e começar a fazer exercícios hoje mesmo, será uma ferramenta poderosa 
para você aprender como é difícil mudar seus paradigmas.  

No famoso artigo de Albert Gray, o denominador comum do sucesso ele comenta que: "O 
denominador comum das pessoas de sucesso é que elas formaram o hábito de fazer as 
coisas que os não bem sucedidos não gostam de fazer."  

Ou seja fazer uma coisa que você não gosta de fazer pode ser realmente um dos fatores 
mais importantes que você deve mudar em si mesmo para atingir resultados superiores aos 
que tem atualmente.  

Procure fazer os exercícios que for mais agradável, que se sentir mais confortável. Isso 
cabe a você decidir o que fazer, ninguém aqui está pedindo pra você participar do Ironman. 

Apenas que tenha o hábito de cuidar bem do seu corpo, principal veículo nesta sua grande 
jornada no planeta terra.  

Procure se divertir, pode ser que você escolha jogar bola com os amigos, correr ou quem 
sabe fazer aulas de dança.  

Aquilo que lhe fizer mais feliz, vai liberar mais endorfina e elevar os níveis vibracionais da 
sua energia. 

Outra ferramenta que você terá que desenvolver se quiser melhores resultados é o 
seu poder de concentração. 

Já falamos sobre isso no módulo 1 da importância do foco, e que tudo que focamos se 
expande não é mesmo? 
Então você precisa aprender a concentrar sua mente em um objetivo específico e persistir 
na obtenção deste único objetivo.  

Se você mantiver sua mente como a da maioria das pessoas, ou seja, completamente 
caótica. Será muito difícil, que você faça o que precisa ser feito para conquistar objetivos 
maiores.  

O poder de foco vai fortalecer muito a sua força de vontade e conforme você aumenta o seu 
poder de concentração, focando exclusivamente no objetivo que definiu para sua vida, mais 
fácil será você conquistar uma meta, uma atrás da outra. 

Lembra que já comentei que a maioria das pessoas não consegue conquistar coisa alguma 
pois elas querem coisas demais, sem nunca escolher qual é o objetivo, que ela deseja mais 
que todas os outros? 



Aqui entra o poder do foco, você deve saber definir qual desejo conquistar primeiro, e 
depois de colocar todo seu esforço neste único objetivo, expandirá muito as suas chances 
de conquistar qualquer coisa que você queira em sua vida. 

O conceito mais badalado do momento que você pode utilizar é o Mindfulness. 

Está ocorrendo um grande fenômeno que parte dos estados unidos que é o novo conceito 
denominado mindfulness. 

Apesar deste nome ser relativamente novo, o que ele abarca por de trás é um 
conhecimento milenar. Mais conhecido como meditação.  

O mindfulness consiste em várias formas de você praticar exercícios para sua mente, é dito 
que nos próximos anos as pessoas investirão muito mais em exercitar suas capacidades 
mentais, do que mesmo o seu corpo físico.  

Qualquer ferramenta simples ou avançada que lhe ajude a acalmar este turbilhão de 
pensamentos desorganizados, que ocorrem em nossa mente a todo instante, vai lhe ajudar 
a compreender mais sobre si mesmo.  

O conceito que é originário da meditação budista e seu principal objetivo é trazer sua 
consciência para o presente momento. 

O momento presente é realmente o único que existe, nada pode ser feito no passado ou no 
futuro. Então você deve aprender a perceber mais o que você está sentindo, aproveitar 
mais a vida no momento em que estiver vivendo ela e aprender que a felicidade está no 
caminho e não na chegada. 

Existem várias ferramentas que estão se multiplicando a cada dia para que você possa 
aproveitar o momento presente.  

Os estudos científicos que comprovam os efeitos destas técnicas foram muito facilitadas 
pela evolução atual da medicina moderna. 

Meditar no final das contas nada mais é do que baixar a frequência das suas ondas 
cerebrais a níveis onde facilite sua comunicação com o seu Gênio Interno e através dele 
acessar a inteligência infinita do universo.  

Uma boa ferramenta pode lhe ajudar neste processo, existem hoje medidores de frequência 
cerebral a custo acessível, aplicativos, ondas binaurais ou mesmo áudios com meditações 
guiadas.  

Exercitar sua mente é o principal exercício de nossa jornada pelo programa Gênesis ao 
fortalecer seus músculos mentais, você estará a cada dia mais preparado para realizar 
grandes projetos.  

Escolha bem tudo aquilo que você consome. 

E quando estou falando de consumir estou falando de tudo que alimenta o seu ser. Parece 
profundo demais isso? Mas não é, isso é realmente simples. 



Você já deve estar cansado de ouvir que devemos nos alimentar melhor, escolher alimentos 
mais saudáveis e tudo mais.  

Isso é realmente importante e se você está realmente comprometido com a elevação de 
sua frequência melhores alimentos lhe trarão mais energia.  

Só você sabe se os alimentos que mais gosta te fazem bem. 

Então se você acredita que não é o caso, converse com um especialista e comece a 
balancear melhor o que come. 

Mas eu recomendo que faça qualquer mudança seja feita maneira lenta e progressiva, um 
plano real de mudança de hábitos, somos ligados profundamente e emocionalmente com o 
que comemos.  

Mais importante que sua comida é a qualidade dos pensamentos que você cultiva. Existem 
várias formas de melhorar seu pensamentos. Vou repetir só pra ficar claro, 95% dos nossos 
pensamentos são automáticos, quer você acredite nisso ou não.  

Para poder cultivar melhores pensamentos temos que cuidar melhor do terreno. Quais são 
os livros que você lê? Está estudando mais sobre você mesmo? Tem um planejamento 
continuado de estudo de desenvolvimento pessoal?  

De nada importa falarmos aqui sobre aumentar a vibração, se você continua se alimentando 
no tele-desgraça que passa diariamente na TV, projetado para deixar você em estado 
constante de medo. Escolha melhor os filmes e séries que você assiste na.  

Comece a observar qualquer vírus que estiver no seu sistema e persista em removê-lo.  

Observe aquilo que você não gostou de encontrar em seus pensamentos, descreva em 
uma folha de papel como se sente a respeito deste pensamento com o máximo de detalhes. 
Leia este papel e escreva em outro papel o oposto disso tudo.  

Descreva com detalhes como você gostaria que este pensamento se comporte.  

Comece com "Estou feliz e grato agora que...", me sinto bem, a cada dia minha energia só 
sobe, sou extremamente eficiente e próspero, etcs…. qualquer coisa que for o lado oposto 
do que encontrou.  

Agora queime a primeira folha com as coisas negativas, você estará se libertando desses 
pensamentos indesejados e simbolicamente deixando ele ir.  

Isso não quer dizer que eles não vão continuar te assombrando, sabe-se se lá a quanto 
tempo esta erva daninha está plantada no solo de sua mente. 

Pra ter certeza de implantar esta nova forma de pensar, copie a afirmação positiva por pelo 
menos 30 dias. Isso serve para garantir que a nova forma de pensar será realmente 
plantada e nutrida através da repetição em sua mente.  



Escolha com sabedoria as pessoas que passa maior parte do seu tempo. 

Eu sei que esta é uma das coisas mais complexas de se fazer, mas o que eu quero lhe 
dizer é que você pode até se esforçar muito para influenciar uma pessoa a ter pensamentos 
positivos. Mas somente aquela pessoa pode tomar a decisão de mudar.  

Escolher passar a vida com pessoas felizes, pessoas animadas, cheias de projetos, que 
falam constantemente sobre ideias novas, pensamentos diferentes, autoconhecimento é 
uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida.  

Certamente você tem um monte de amigos da sua infância, que você gostaria de manter 
contato constante. Mas lhe digo que a forma do pensamento de grupos é mais forte. Para 
pertencer a um determinado grupo você terá que se adaptar.  

Aquele ditado popular é realmente verdade, você é o subprodutos das 5 pessoas com que 
passa a maior parte do seu tempo. Tente andar e conversar com pessoas que estão em 
posições mais elevadas de vibração que a sua. Estas pessoas elevarão ainda mais a sua 
energia.  

Passar tempo junto com pessoas que lhe inspiram é realmente a melhor coisa que você 
pode fazer para conquistar um nível elevado de energia. 

Este será o grande impulso para construir a melhor versão da vida dos seus sonhos.  
Parabéns pela decisão comprometida de continuar o seu desenvolvimento pessoal, para 
que esta evolução seja constante, se ainda não o fez, baixe agora o caderno de atividades 
e estude cada atividade com profundidade.  

Escolha pelo menos 2 formas de elevar sua energia e passe a fazer isso de forma 
consistente diariamente.  

Um abraço e nos vemos no módulo 4.  


