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Introdução 

 

"Alguém está no controle de sua vida.  

De preferência, que seja você mesmo!" 

Chris Allmeida 

 

A Bioprogramação é uma técnica simples e eficaz 

para colocar você no controle de sua própria vida 

e destino.  

É assustador pensar na gigantesca multidão de 

pessoas que “simplesmente passam” por este 

planeta. São seres guiados pelo acaso, desejosos 

de que Deus ou o governo ou algum tio rico da 

família venha intervir favoravelmente para que, 

então, mudem de vida. 
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Quem nunca ouviu a tal conversa: 

"Como você está fulano?" 

"Mais ou menos... Vou levando... Tô empurrando 

com a barriga!" 

 

O Bioprogramador é o indivíduo que assumiu o 

controle de seu próprio destino. Ele abandonou o 

papel da vítima. Decidiu fazer o que tem que ser 

feito. 

É óbvio que todos nós estamos sujeitos a certos 

acasos, acidentes ou eventos inesperados (sejam 

positivos ou negativos). Isto não impede que o 

Bioprogramador escolha, decida e imponha uma 

direção e propósito para os seus dias.  
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O Bioprogramador entende, assume e vive o 

seguinte axioma: 

"Meu destino será o que dele eu fizer" 

 

Este livro, como o próprio nome está sugerindo, é 

um guia introdutório para que você conheça e 

comece a praticar ainda hoje a Bioprogramação. 

Basicamente, a Bioprogramação é um lifestyle 

(estilo de vida) que ajuda pessoas ocupadas a 

viverem melhor e mais organizadas.  

Posteriormente publicarei outras obras 

aprofundando este tema. Mas esteja seguro de 

que neste breve material você já tem tudo o que 

precisa para começar e avançar com sucesso na 

sua jornada como um Bioprogramador. 
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Te ofereço esta obra com muito carinho. Desejo 

que você faça bom proveito e se torne uma 

pessoa melhor, mais próspera, bem-sucedida e, 

principalmente, feliz! 

 

 

Marília, inverno de 2018 

Chris Allmeida 
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1)  Não tenho tempo! 

 

Me desculpe amigo, mas você acaba de “cair do 

cavalo” com esta desculpinha esfarrapada!  

Se você diz que não tem tempo para praticar a 

Bioprogramação, é um sinal claro de que precisa 

começar a fazer isto imediatamente. 

Entenda o seguinte:  

A Bioprogramação foi criada exatamente para 

maximizar nosso tempo. É uma prática 

desenvolvida para pessoas ocupadas, que estão 

atolada de afazeres e sentem que estão 

“perdendo o rumo” ao longo do dia com tantos 

compromissos e responsabilidades. Este é o 

“publico-alvo” da Bioprogramação (embora ela 

possa ser praticada por qualquer pessoa). 
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Sendo um Bioprogramador você terá mais foco 

em suas ações. Definirá a prioridade do seu dia. 

Agira com mais confiança. Tomará decisões com 

maior sabedoria. Encontrará a disciplina e 

motivação necessária para tornar-se uma pessoa 

de AÇÕES e CONCLUSÕES.  

Parece sedutor? Pois tem mais! 

De quebra, ainda aprenderá a controlar melhor 

suas tarefas, viverá com um forte senso de 

propósito, resgatará sua autoestima e 

desenvolverá recursos internos que aumentarão 

seu poder pessoal, tornando-o mais apto para 

lidar com os problemas e dificuldades. 

 

Sempre digo para os meus alunos que cada novo 

dia é uma nova oportunidade de conquistas e 
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realizações. Mas nada disso é possível sem o 

devido preparo.  

Imagine a seguinte situação:  

Os cientistas da Nasa precisam soltar logo um 

foguete, porque estão todos com muita pressa! 

Definitivamente não estão com tempo de rever 

planos, refazer cálculos, nem de checar se o 

tanque de combustível está adequadamente 

abastecido.  

O cientista de plantão até já deu o aviso para a 

equipe: “Se der algum probleminha, depois a 

gente vê o que faz!”. Tudo o que importa agora é 

apertar logo o botão vermelho de lançamento em 

10... 9... 8... 7... 

Eu pergunto: Qual a chance de sucesso no 

lançamento deste foguete? 
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Infelizmente é exatamente assim que você tem 

vivido sua vida! 

Acredite, estou do seu lado e falo isto porque te 

quero bem: Você tem uma vida inteira pela 

frente, mas corre o risco de estar agindo como um 

amador. Depois reclama que nada dá certo em 

sua vida, que a crise está difícil, que você não tem 

sorte nos negócios ou qualquer outra desculpa 

esfarrapada! 

Eu tenho um convite para te fazer: Vamos mudar 

de vida? 

Vamos começar a agir, dia após dia, de forma 

mais coerente, disciplinada e focada, no intuito de 

obter melhores resultados sem precisar sofrer um 

infarto ou desencadear uma síndrome de pânico? 
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Vamos viver nossos dias com mais propósito, 

desenvolvendo um real senso de autoconfiança, 

autoestima e amor próprio? 

 

Se está disposto a abraçar estas mudanças, então 

comecemos! 

Seja muito bem-vindo ao lifestyle dos 

Bioprogramadores! 
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2)  Definindo Conceitos 

 

Obviamente você já percebeu que a palavra 

"Bioprogramação" é composta de duas outras 

palavras:  

 

BIO 

Bio significa "vida". Trata-se de um termo de 

origem grega. É utilizado em palavras que tenham 

alguma relação com o ser vivo. Diversas são as 

palavras usam o prefixo "bio". Só para citar 

algumas, temos biologia, biodiversidade, bioma, 

biomedicina, biotecnologia, biografia, etc. 
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PROGRAMADOR 

Muitas pessoas associam a palavra 

"programador" com aquele profissional que 

escreve e cria programas (softwares) para 

computadores e dispositivos eletrônicos. E está 

correta a associação, tendo em vista que o 

programador de informática é uma das profissões 

mais conhecidas em nosso tempo.  

Porém a profissão de programador é anterior aos 

computadores e utilizada em amplo sentido. 

Programar significa "organizar, planejar, 

determinar uma sequência lógica para um 

evento".  

Voltemos à época de nossos avós: eram os 

“programadores” de rádio que definiam (e ainda 

hoje definem) a "grade de programação" do dia. 

Na televisão, o “programador” é aquele indivíduo 
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responsável pela sequência das apresentações 

dos programas de TV. 

A expressão “programar” também é muito usada 

no sentido coloquial. Quantas vezes você já não 

combinou com um amigo ou familiar algo do tipo: 

"Precisamos programar nossas férias" ou, então, 

"Você tem algo programado para este final de 

semana?".  

Temos ainda outros usos bem conhecidos: As 

partes que compões um cerimonial, um 

espetáculo ou concerto são chamados de 

"programa". A escrita com as intensões e projetos 

de um partido político levam o nome de 

"programa de governo".  

Isso tudo sem falar no uso mais pejorativo da 

palavra. Todos vão concordar que a expressão 

"garota de programa" nem de longe está se 
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referindo a uma pessoa que faz programas de 

computadores.  

Assim sendo, "programa, programar ou 

programador" de forma alguma são expressões 

utilizadas apenas na área da informática.  

 

Para alinharmos o nosso entendimento, 

utilizaremos a palavra "programador" como 

aquele que programa, que organiza, que dá uma 

sequência lógica aos eventos do seu dia (e, 

consequentemente, aos eventos do seu destino). 

Também relacionaremos esta palavra com o ato 

de programar (ou reprogramar) seus 

pensamentos, hábitos e comportamentos. 
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Somando as duas palavras, temos este belo 

neologismo:  

BIOPROGRAMADOR 

E para que fique bem claro e dito com todas as 

palavras, estabeleceremos que o Bioprogramador 

é aquele indivíduo que programa sua própria 

vida (seus pensamentos, hábitos, 

comportamentos e ações diárias). 
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3)  Como praticar a Bioprogramação? 

 

Vamos então compreender o passo a passo da 

Bioprogramação! 

Para tanto, gostaria que você assimilasse algumas 

ideias: 

O Bioprogramador reconhece a importância de 

reservar tempo para ele mesmo. Compreende 

que sua vida é valiosa demais para simplesmente 

"ir levando" ou “empurrando com a barriga”. 

Cá entre nós, vivemos numa sociedade cheia de 

pessoas fracas, preguiçosas ou medrosas. É um 

tipo de gente que sempre está arrumando alguma 

justificativa para seus fracassos pessoais.  

Tive um amigo muito próximo (já falecido) que 

era exatamente assim. Cada vez que eu o 



   
 

 Guia Básico da Bioprogramação  -  Chris Allmeida  -  16 

encontrava, lá vinha ele com alguma desculpa 

para justificar seu mau humor ou infelicidade: 

“Que a situação estava difícil; que ele não tinha 

sorte; que casou errado; que era excluído pela 

sociedade; que já estava muito velho; que estava 

doente; que na outra encarnação tinha cuspido na 

cruz; etc...”. 

Se identifica com alguma destas desculpas? 

Está insatisfeito em fazer parte deste grupo de 

fracassados?  

Venha conosco e seja um Bioprogramador! 

 

Tornar-se Bioprogramador é optar por um novo 

estilo de vida:  

Mais lúcido e consciente. Mais ativo e conclusivo.  
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Bioprogramadores são naturalmente fazedores. 

Tendem naturalmente a concluir o que 

começaram. Consequentemente, são pessoas 

mais felizes, confiantes, realizadas e bem 

resolvidas (sem falar na autoestima, uma vez que 

são pessoas que fazem e acontecem!). 

Para ser um Bioprogramador basta ter a disciplina 

diária para praticar a Bioprogramação. Simples 

assim. Não tem que tirar carteirinha, nem fazer 

parte de nenhum clubinho especial. É uma 

escolha pessoal, algo que você fará consigo 

mesmo.  

Aliás, as pessoas que convivem contigo sequer 

precisam saber que você é um Bioprogramador, 

embora mais cedo ou mais tarde, elas perceberão 

que há algo de diferente acontecendo na sua vida. 

Perceberão que você está mais disposto, mais 
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engajado com seu trabalho, mais motivado para 

fazer o que tem que ser feito. E aí então, pode ser 

que elas queiram saber qual é a receita. 

Outro ponto importante a ser esclarecido:  

Não existe nenhuma contraindicação para 

praticar a Bioprogramação. Você pode, se assim 

julgar adequado, praticá-la por toda vida, até o 

último dia de sua existência neste planeta. Você 

só tem a ganhar com isto. 

E “PE-LA-MOR-DE-DEUS”, não me venha com 

aquelas perguntas esquisitas e inconvenientes: 

“Isso tem alguma coisa a ver com religião?” ou 

“Sou praticante da religião X, será que posso 

praticar a Bioprogramação?”.  

Com todo respeito, se você tem este tipo de 

medo ou acha que coordenar corretamente seus 
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pensamentos é algo que interfere em algum 

sentido nas suas práticas religiosas, recomendo 

que pare imediatamente de ler este livro. 

Definitivamente isto não é para você. 

 

Praticar Bioprogramação é um compromisso 

pessoal e diário.  

Ela não deve ser executada nas horas vagas ou 

nos dias em que você tiver um tempinho extra. 

Deve sim assumir um caráter de prioridade no seu 

dia. Será como tomar banho ou alimentar-se 

diariamente. É algo que você deve incluir de 

forma permanente em sua rotina de hábitos. 

O bom disso tudo é que não tomará quase nada 

de seu tempo. Estamos falando de, no máximo, 
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30 minutos pela manhã (logo que acordar) e 10 

minutos antes de dormir.  

 

No começo você terá que forçar um pouco para 

instalar este novo hábito. Talvez tenha que ser um 

pouco rígido com sua disciplina, para lembrar de 

praticar. Porém, depois que você se acostumou, 

daí é “mamão com açúcar” (ou com mel, para 

quem não come açúcar). Os benefícios e ganhos 

que você obterá pela inclusão deste novo hábito 

na sua rotina diária são incalculáveis. Garanto que 

em pouco tempo você perceberá o quão 

vantajoso é adotar este novo estilo de vida e não 

vai querer parar nunca mais. 
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E uma vez que a Bioprogramação for ativada, seus 

efeitos benéficos perdurarão ao longo das 24 

horas daquele dia e até mais do que isto. Como já 

disse, esta ativação se dá logo pela manhã, ao 

acordar, e deve ser reforçada de noite, antes de 

deitar-se para dormir. 

 

Nas páginas seguintes compreenderemos com 

mais detalhes estes dois momentos. 
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4)  A Prática Matinal 

 

A prática matinal é a essência da Bioprogramação. 

É nesta prática que você direcionará seus 

pensamentos de modo eficaz para aproximar-se 

cada vez mais de seus objetivos, além de criar as 

condições favoráveis para uma mente poderosa e 

determinada. 

Basicamente, a rotina matinal consiste em 8 

passos simples que podem ser executados num 

curto espaço de tempo. Tomará algo em torno de 

20 a 30 minutos. É algo que normalmente você 

praticará sozinho. Porém nada impede que a 

realize a Bioprogramação na presença de outra 

pessoa também disposta a seguir estes passos e 

obter seus benefícios.  
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O roteiro básico da Bioprogramação é constituído 

de: 

Espreguiçar e massagear 

Girar 

Agradecer 

Decretar 

Ler seus objetivos 

Definir as prioridades e tarefas do dia 

Silenciar 

Automotivar 

 

Como já afirmei, são procedimentos bem simples. 

Portanto, fique tranquilo, é algo que você 

aprenderá rapidamente. Porém, os resultados da 

prática constante trarão resultados valiosos e 

duradouros.  
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Uma dica importante: 

Se você tem o hábito de tomar banho logo pela 

manhã, recomendo que faça isto (o banho) antes 

da prática matinal da Bioprogramação. O motivo é 

que o “girar” (segundo passo da prática matinal) 

aquecerá seu corpo e deixará ele “carregado 

como uma pilha”, pronto para as ações do dia. 

Pelo que percebi na minha experiência, o banho 

pode reduzir a intensidade deste estado. 

Dito isto tudo, vamos agora aprender a realizar 

cada um destes oito passos simples. 

 

4.1) Espreguiçar e Massagear 

 

Já observou um gato se espreguiçando?  

Ou um cão ou qualquer animal doméstico? 

Espreguiçar é a forma mais básica e simples de 
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alongar o corpo. Também é fundamental para 

todo ser vivo! 

Neste primeiro passo da prática matinal procure 

espreguiçar cada parte de seu corpo, todo ele. 

Espreguiçando-se, os músculos se esticam, as 

articulações são lubrificadas e sua circulação 

sanguínea é ativada. 

Note que não estamos falando de alguma técnica 

específica de alongamento. Considere, por 

exemplo, que nenhum animal pratica yôga (nada 

contra o yôga, muito pelo contrário. Acho que é 

algo válido e se você tiver oportunidade, faça!). O 

que quero dizer com isto é que o animal, em seu 

estado natural, apenas se espreguiça 

naturalmente sem ter feito curso algum (e sem 

ter frequentado uma academia). É um movimento 

natural e instintivo. 



   
 

 Guia Básico da Bioprogramação  -  Chris Allmeida  -  26 

Portanto, se você não conhece nenhuma técnica 

de alongamento mais elaborada, nem tem 

nenhum conhecimento técnico sobre o assunto, 

não se preocupe. Para o propósito da 

Bioprogramação basta apenas espreguiçar o 

corpo todo. Estique os braços, as pernas, 

movimente os ombros, o pescoço, mexa o quadril 

e sinta que está "soltando" cada junta de seu 

corpo e alongando sua musculatura 

naturalmente. Isto tudo não precisa levar mais do 

que 2 ou 3 minutos. 

 

Imediatamente após isso, utilize a palma das 

mãos e faça uma vigorosa massagem sobre todo 

o corpo. Sugiro começar pelo seu rosto e couro 

cabeludo, descendo pela nuca, pescoço, ombros e 

braços. Depois massageie seu tórax, abdômen e 



   
 

 Guia Básico da Bioprogramação  -  Chris Allmeida  -  27 

costas. Vá descendo pela cintura, região genital, 

pernas, joelhos e pés. Novamente é preciso 

lembrar: Isto é um movimento natural e você não 

tem que ser um massagista profissional para tocar 

seu próprio corpo. Por favor, não complique as 

coisas. Todos estes movimentos são simples, 

instintivos e intuitivos.  

A propósito desta automassagem é estimular toda 

superfície de sua pele, promover uma maior 

sensibilidade para ampliar sua percepção 

corporal. Ao mesmo tempo, é um gesto de 

carinho e amor próprio. Assim como um gato 

lambe os próprios pelos ou um pato alisa suas 

penas, você toca em seu corpo todo para 

promover esta autossensibilização.  

O tempo? Nada mais do que 1 minuto.  

Realmente é algo muito simples de se fazer. 
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4.2) Girar 

 

A prática do "giro" é como um recarregar as 

baterias. Crianças praticam o giro intuitivamente. 

Basta olhar para um pátio cheio de crianças e logo 

verá uma criança brincando e girando em torno 

de si mesma. E que experiência fantástica é para a 

criança quando o adulto a segura pelas duas mãos 

e fica rodopiando com ela pelo ar!  

Aliás, já reparou que muitos brinquedos que as 

crianças adoram são equipamentos que ficam 

rodando? O carrossel num parque de diversões, a 

roda girante e até mesmo pequenos brinquedos 

manuais como o pião, o ioiô (que hoje já não são 

tão populares porque perderam espaço para os 

jogos eletrônicos nos videogames e 

smartphones). 
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Quando você gira seu corpo, transforma seu 

organismo numa bateria viva e carregada, 

revitalizando sua energia e até mesmo seus 

níveis de felicidade. 

O giro matinal é bem simples. Coloque-se de pé, 

estenda seus braços (mantendo-os soltos 

relaxados) e comece simplesmente a girar em 

torno de si mesmo no sentido horário. Apenas 

isto. 

 

Fique girando o corpo por um ou dois minutos. É 

o suficiente. 
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No começo, faça seus giros com tempo e 

intensidade menores. Pelo menos até se 

acostumar. Recomendo que você comece com 

apenas 3 ou 4 giros da primeira vez. É pouco, mas 

não tenha pressa. Você terá a vida toda para se 

acostumar com isto. Na medida em que for se 

sentindo mais seguro, vá aumentando a 

quantidade de giros e imponha um pouco mais de 

ritmo. 

Uma curiosidade: A prática do giro foi bastante 

difundida no livro "A Fonte da Juventude", de 

Peter Kelder, onde ele aborda a técnica dos Cinco 

Ritos Tibetanos. Nada impede que você seja um 

praticante dos cinco ritos completos. Porém, para 

os objetivos da Bioprogramação, apenas o 

primeiro rito (ou seja, o giro) é suficiente para 
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darmos andamento ao trabalho da 

Bioprogramação. 

 

4.3) Agradecer 

 

Terminou de girar? Sente-se de forma confortável 

para o próximo passo da Bioprogramação.  

Aqui vai uma observação importante. Não há 

problema em sentar-se numa poltrona ou cadeira 

confortável. Porém evite ficar com suas costas 

encurvadas. Se está acostumado a sentar-se no 

chão com as pernas cruzadas, sem problemas. 

Faça-o como for mais conveniente.  

O importante é que você mantenha uma postura 

ereta e altiva. Afinal este é o começo de um novo 

dia. Imprima desde os primeiros minutos um 

ritmo de disciplina e vigor. Ficar com o corpo todo 



   
 

 Guia Básico da Bioprogramação  -  Chris Allmeida  -  32 

molenga e preguiçoso não é uma opção para o 

Bioprogramador. 

Entendido isto, vamos então para o próximo 

passo: Trazer para o seu dia a poderosa energia 

da gratidão! 

Por alguns breves instantes selecione cinco coisas 

pelas quais você será grato no dia de hoje. 

Exemplo: 

Sou grato pela minha casa! 

Sou grato pela minha esposa! 

Sou grato pela minha saúde! 

Sou grato pelas roupas que visto! 

Sou grato pelo amor de meus pais! 
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Não existem limites para o que você pode 

agradecer. Desde as coisas mais simples e triviais 

até aquelas de grande peso e importância.  

Recomendo que cada novo dia você procure 

pensar em coisas novas para ser grato. Se sentir 

vontade de repetir algum item do dia anterior, 

tudo bem, não há problema algum. Porém, para 

estimular sua criatividade e para que você 

perceba a generosidade da vida, tanto quanto 

possível traga para sua mente novos itens e 

motivos pelos quais você é grato. 

Ao definir mentalmente cada um dos motivos de 

gratidão naquele dia, diga com muita sinceridade 

em seu coração: "Muito obrigado por isto!" 
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4.4) Decretar 

 

Em seguida, passe agora para a leitura do decreto 

do mês 

Um decreto é uma afirmação de poder. É uma 

programação mental, uma poderosa voz de 

comando para você mesmo.  

 

O decreto deve preferencialmente ser escrita no 

presente, de forma afirmativa.  

Veja um exemplo do que fazer: 

"Declaro que sou forte e vigoroso. Determino que 

sou plenamente saudável e que estou totalmente 

livre do cigarro" 

Agora, um exemplo do que NÃO fazer: 
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"Quero ter forças para lutar. Determino irei me 

curar desta doença e que não vou mais fumar" 

 

Além disso, habitue-se a todo mês recitar um 

novo decreto. Ele pode sim conter elementos do 

decreto do mês anterior (principalmente aqueles 

aspectos que você quer reforçar nos seus hábitos 

ou comportamentos). Porém, renovar o texto do 

seu decreto mês a mês, coloca você nesta 

dinâmica de que a vida segue em frente e que um 

novo mês é uma nova etapa, uma nova fase e 

crescimento e evolução. 

Um bom decreto deve conter no máximo cinco 

afirmações positivas (ou seja, cinco parágrafos). 

Decretos muito extensos não produzem o efeito 

desejado pois podem causar dispersão. É como 
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dizia minha falecida avozinha: "Quem quer fazer 

tudo acaba não fazendo nada!" 

 

Para facilitar sua vida, você pode fazer uso dos 

decretos que disponibilizo gratuitamente no meu 

site. Os endereços do link direto é: 

 http://chrisallmeida.com/decretos 

Além disso, você também poderá encontrar estes 

mesmos decretos no site da Unidarma e nos sites 

e blog de muitos amigos vinculados ao nosso 

trabalho. 

Existem algumas vantagens de você fazer uso 

destes decretos já prontos: 

a) Você não corre o risco de fazer afirmações 

erradas ou inadequadas que, por sua vez, podem 

até mesmo produzir o efeito contrário. 

http://chrisallmeida.com/decretos


   
 

 Guia Básico da Bioprogramação  -  Chris Allmeida  -  37 

b) Mês após mês nós renovamos os decretos e 

alinhamos as afirmações com o momento 

planetário atual. 

c) Você se une à força gregária (energia do grupo) 

dos vários outros Bioprogramadores que estão 

decretando e mentalizando as mesmas coisas. 

Bem sabemos que isto gera uma força psíquica 

extraordinária. 

d) É mais prático pois já está pronto. 

 

Se for possível, leia seus decretos em voz alta. Se 

não quiser incomodar os moradores da casa, tudo 

bem, leia em voz baixa ou em pensamento. Neste 

último caso, procure não dispersas seus 

pensamentos, mantendo-se bem atento e 

concentrado na leitura. 
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Note que você deve utilizar o mesmo decreto ao 

longo de todo o mês. Isto é excelente pois a 

repetição funcionará perfeitamente como uma 

auto-hipnose ou reprogramação mental (chame 

como quiser). 

Para que este guia básico fique completo, vou 

deixar abaixo a cópia de um dos decretos que 

redigimos recentemente: 

 

”Estou determinado a reunir todos os meus 

esforços para efetivamente conquistar meus 

objetivos. Isto começa agora e causará daqui para 

frente um grande impacto na minha vida. 

Mantenho minha mente positivada e confiante. 

Assumo o propósito de vencer as distrações. 

Fico longe das redes sociais ou de aplicativos 
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inúteis que só serviam para desperdiçar meu 

tempo. 

Se por qualquer motivo eu estiver 

desanimado, lembrarei imediatamente de que o 

negócio é começar. Terei sempre em mãos minha 

lista de tarefas e serei um homem (ou mulher) de 

ação. Não dependerei mais de motivação para 

começar. Basta começar e a motivação me 

seguirá. 

Também assumo agora que a organização 

pessoal uma de minhas prioridades. Bem sei que 

ambientes bagunçados geram desânimo e falta de 

foco. Sejam papéis, roupas, objetos ou pertences 

pessoais. Seja na minha casa ou no meu trabalho. 

Declaro agora que estou organizando minha vida 

em todos os aspectos e me sinto muito bem com 

isto”. 
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Tendo concluído sua leitura, faça uma breve 

pausa antes de passar para o próximo passo. 

Reflita sobre o que foi decretado e assuma tudo 

como uma nova condição estabelecida para sua 

vida.  

Feito isto, vamos avançar... 

 

4.5) Ler seus objetivos 

 

Todos nós podemos (e devemos) ter uma lista das 

coisas que desejamos fazer, conquistar, obter ou 

ser. Mesmo porque, se você não sabe para onde 

está indo, qualquer lugar serve. Se ainda não tem, 

está mais do que na hora de criar uma lista de 

objetivos para sua vida. 

Existem várias formas de fazer isto. Você pode 

criar uma lista de conquistas para pequenos, 
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médios e longos prazos. Minha recomendação é 

que, para os exercícios da Bioprogramação, você 

crie uma lista de conquistas para o ano vigente.  

Com sua lista em mãos, vamos para este 

importante passo que é muito simples: Tranquila 

e calmamente, leia com atenção cada um dos 

itens de sua lista. Antes de passar para o próximo 

item, crie uma imagem mental daquele objetivo já 

sendo alcançado. Traga para o seu coração a 

alegria de já ter conquistado aquilo. Somente 

então passe para o próximo item da lista. 

Se me permite uma sugestão, sua lista de 

objetivos não precisa ser muito extensa. A 

verdade é que precisamos de muito pouco para 

alcançar a verdadeira felicidade. Portanto, não 

caia na armadilha de que quanto mais conquistar, 

mais feliz será, porque isto é estupidez.  



   
 

 Guia Básico da Bioprogramação  -  Chris Allmeida  -  42 

O motivo maior destes objetivos é provocar seu 

crescimento pessoal. Gosto de pensar na lista de 

objetivos como uma série de desafios pessoais 

que imponho para mim mesmo no intuito de 

forçar toda minha estrutura física e mental a dar 

mais de si.  Para mim, é uma forma prática e 

eficaz de evoluir, de ter o que fazer e não ficar 

numa lastimável apatia de “esperar a vida passar 

para ver no que vai dar”. 

 

4.6) Definir as prioridades e tarefas do dia 

 

Imediatamente após ler seus objetivos, passe 

então para uma lista das tarefas que precisa 

realizar ao longo do dia. Há uma razão óbvia para 

isto: Suas tarefas diárias precisam estar alinhadas 

com aquilo que você quer construir em sua vida.  
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A lista de tarefas pode já ter sido feita no dia 

anterior (então, caberá agora apenas lê-la) ou 

você fará ela neste momento. Pode ser feita num 

pedaço de papel, numa agenda ou num aplicativo 

de gerenciamento de tempo instalado em seu 

computador, tablet ou smartphone. 

Particularmente (acho que sou das antigas), gosto 

de utilizar um bom e velho caderno. Nele posso 

rabiscar à vontade e tenho um certo prazer em 

passar a caneta para riscar uma tarefa que já foi 

cumprida. Você deve usar o método que mais te 

agradar. 

A ideia de uma lista de tarefas é muito simples. 

Você terá pela frente um dia inteiro para 

aproveitar. Como dividirá seu tempo? Quais serão 

as prioridades? Que tarefas são imprescindíveis 
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para o dia em questão? O que pode ser deixado 

para outro dia? 

Por experiência própria, recomendo que esta lista 

também não seja muito longa. Se você incluir 

muitos afazeres no seu dia, correrá um alto risco 

de não cumprir tudo o que foi estipulado e, ao 

longo do tempo, isto gerará frustração. Além 

disso, se você for vivendo vários dias sem 

conseguir dar conta de suas listas de tarefas 

diárias, ficará desacreditado de seu próprio 

potencial de realização e tenderá a desistir da 

prática. 

 

4.7) Silenciar 

 

O passo anterior (definir suas tarefas) permitiu 

dar vazão a sua mente e, em pouco tempo, 
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pensar tudo o que tem pela frente neste dia. Veja 

só: agora está tudo anotado, organizado e 

programado. Portanto você pode ficar tranquilo 

porque daqui a pouco as atividades do dia terão 

início e você dará o seu melhor. 

Mas antes de dar o "tiro de largada", entramos 

num passo muito importante da Bioprogramação: 

o seu encontro consigo mesmo. Você pode 

chamar isto de “meditação” ou apenas de “um 

momento de silêncio”. O nome não importa, o 

que importa é a prática. 

Feche seus olhos e para reduzir a ansiedade, 

lembre para você mesmo: "está tudo anotado... 

tudo organizado e definido... daqui a pouco 

começarei as cumprir as tarefas do meu dia". Isto 

é importantíssimo para que sua mente agora se 
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acalme e você tenha condições de estabelecer 

contato com sua intimidade. 

Continue sentado. Se desejar, você pode agora 

descansar suas mãos sobre as cochas de sua 

perna, com as palmas das mãos viradas para cima, 

em sinal de receptividade. Isto não é obrigatório, 

é apenas o modo como eu faço e me sinto 

confortável nesta posição. 

Apenas fique parado, observando a sua 

respiração.  

Inicie seu momento de cultivo pelo silêncio 

fazendo de três a cinco respirações bem lentas e 

profundas. Isto será muito útil para limpar sua 

mente e também para te acalmar. Enquanto 

inspira, considere que você está absorvendo um 

novo suprimento de energia para o seu dia. 

Enquanto expira, imagine que está se libertando 
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de todos os condicionamentos ou ideias nocivas 

que já não te servem mais. 

Respirou fundo? Agora continue respirando, só 

que agora num ritmo mais calmo e 

despretensioso. Apenas respirar normalmente, 

sem fazer esforço. 

O truque para silenciar a mente é apenas observar 

o ritmo tranquilo de sua respiração. Só isso e nada 

mais. Procure agora não ficar pensando em coisa 

alguma, nem querendo chegar a lugar algum. 

Apenas esteja ali presente, no momento 

presente, observando o fluir de sua respiração 

tranquila. 

Como acabamos de dizer, você já anotou tudo o 

que tinha que anotar. É momento de estabelecer 

uma conexão com sua força interior. 
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De olhos fechados, continue observando sua 

respiração. Continue com sua respiração tranquila 

e lenta. É realmente muito simples.  

Repito: Apenas cultive a intensão de ficar ali, 

consigo mesmo, sendo uma boa e silenciosa 

companhia para seu próprio ser.  

Se praticar isto com regularidade, aos poucos, 

você vai tomando gosto pela coisa e sentindo um 

grande prazer em estar consigo mesmo. Quando 

atingir este nível será realmente muito 

gratificante. 

Por quanto tempo? 

Este momento de silêncio pode durar 5, 10 ou 

quem sabe 15 minutos. É você quem determina. 

Você tem bastante tempo e quer meditar por 
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meia ou uma hora inteira? Fique à vontade. É 

você quem está no comando. 

Se você se tem “hora marcada” para seguir com 

os afazeres do dia, nesta etapa eu sugiro que você 

utilize um despertador para alertá-lo sobre o 

tempo que tem disponível. Caso contrário, você 

ficará tentado a olhar para o relógio de minuto 

em minuto para ver se já deu o seu tempo ou se 

não está atrasado. 

 

4.8) Automotivar 

 

Enfim, sua prática matinal está quase concluída. 

Sua jornada diária vai começar. É hora de 

preparar-se para um novo dia repleto de 

possibilidades.  
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Eis o último passo: Antes de se levantar e "partir 

para a ação" reafirme para você mesmo o quanto 

está do seu lado, o quanto se ama, o quanto 

você é admirável.  

Faça isto em voz alta ou apenas em pensamento. 

A título de sugestão, segue uma ideia do que você 

pode dizer para você mesmo neste momento. 

Mas veja bem: não é para ler, nem copiar estas 

frases. É apenas para você ter uma ideia do que 

pode dizer para você mesmo nesta etapa de 

conclusão. No final das contas, serão palavras de 

amor que você está dizendo para sua própria 

alma. Então seja espontâneo verdadeiro.  

Vamos ao exemplo: 
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"Eu me amo, eu me quero bem. 

Independentemente do que aconteça, estou 

sempre do meu lado, me apoiando e me 

incentivando. Confio no meu potencial. Hoje será 

um dia glorioso. Farei a minha parte e colherei os 

frutos abençoados deste dia. Eu me sinto melhor 

em todos os aspectos e sei que posso alcançar os 

meus objetivos. Farei isto pelas pessoas que amo e 

farei por mim mesmo, porque me amo e me quero 

bem". 

 

É isto.  

Parabéns, você concluiu a prática matinal de sua 

Bioprogramação!  
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5)  A Prática Noturna 

 

O dia chegou ao seu ocaso e você está se 

preparando para repousar. Antes de fechar os 

olhos, chegou o momento de revisar sua 

performance.  

Como foi seu dia? Você se aproximou ou se 

afastou de seus objetivos? Cresceu e evoluiu? 

Tornou-se uma pessoa melhor?  

Minha recomendação é que a prática noturna seja 

breve. Algo que não tome mais do que 10 

minutos. Considere que você fará isto em caráter 

permanente e, se desejar, por toda a vida. Se 

conseguir esta dádiva, com o passar dos anos 

perceberá o quanto isto foi benéfico. 
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A prática noturna consiste na leitura de algumas 

perguntas de autoavaliação, que você responderá 

mentalmente. 

As perguntas que eu sugiro são estas: 

 

a) Meu dia foi proveitoso/produtivo? 

- Em caso positivo, qual foi a atividade mais 

importante do dia? O que fiz de melhor? O que 

poderia ter feito ainda melhor? 

- Caso negativo, por que não consegui? O que 

posso aprender com isto? 

 

b) Desperdicei meu tempo? 

- Em caso positivo, perdi tempo com o quê? Por 

que agi assim? O que posso fazer amanhã para 

evitar isto? 
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c) O que posso fazer amanhã para que o dia seja 

ainda melhor do que hoje? 

 

d) Tenho seguido um plano bem definido e 

venho agindo de acordo com meus objetivos? 

 

e) Qual foi o aprendizado mais importante no dia 

de hoje? 

 

Utilize as perguntas acima ou sinta-se livre para 

criar suas próprias perguntas, mais adaptadas 

para sua realidade. O que importa aqui é você ser 

disciplinado o bastante para fazer uma revisão 

diária de suas ações e comportamentos.  
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Ao final desta reflexão, caso tenha desenvolvido 

algum pensamento, ideia ou reflexão importante, 

anote rapidamente em seu caderno e vá dormir. 

Descanse, ciente de que você deu o seu melhor e 

está preparado para aquilo que vier no dia de 

amanhã.  

Muitas vezes, devido a um amontoado de 

problemas, as pessoas ficam tensas, ansiosas e 

não conseguem dormir. Isto não deve acontecer 

contigo. Se estiver preocupado com algo, lembre-

se de que você fez tudo o que podia ser feito no 

dia em questão, que já se preparou para o dia 

seguinte e que a melhor coisa que pode fazer 

agora é descansar e recuperar suas energias para 

enfrentar os possíveis problemas do dia seguinte. 

Se você insiste em não dormir e ficar remoendo 

os problemas na sua cabeça, dormirá mal e 
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acordará no outro dia ainda mais cansado. 

Consequentemente, estará despreparado para 

lidar com estes desafios. Então, o melhor negócio 

é dormir em paz para recobrar todo ânimo e vigor 

que só uma boa noite de sono proporciona. 
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6)  Bioprogramação é Libertação 

 

"Só poderá ser mestre quem souber ser discípulo" 

 

Algumas pessoas acreditam que a disciplina ou o 

planejamento aprisionam. Não poderiam estar 

mais equivocadas. 

Imaginemos que você nunca tocou piano ou 

teclado na sua vida. Alguém solicita: "toque para 

nós uma canção neste lindo piano". É bem 

provável que a única coisa que você consiga 

produzir sejam sons desconexos que vão agredir 

os ouvidos dos coitados que estiverem ali 

presentes.  Um músico só será livre para tocar seu 

instrumento musical depois de ter praticado 

muitas e muitas vezes. Isto exige tempo, esforço, 

empenho e disciplina.  
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Nesta mesma linha de raciocínio, um pintor será 

realmente livre para expressar sua criatividade em 

suas telas somente depois de ter se aperfeiçoado 

magistralmente em sua técnica. Aí então ele pode 

pintar o que bem entender.  

Por conseguinte, você será realmente livre para 

fazer contas somente depois que aprender 

matemática. Será livre para escrever somente 

depois que dominar a linguagem. E assim por 

diante. 

Analisemos a coisa toda por outro ponto de vista 

igualmente interessante: Você entra em seu carro 

e pensa: "Sou livre para dirigir meu carro e ir para 

onde eu quiser". Isto é verdade. Mas já 

considerou quantos cálculos, quanta engenharia, 

quantos planejamentos e programas foram 

criados para construir este veículo? Além disso, 
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temos as vias urbanas, os sinais e leis de trânsito, 

os equipamentos (placas, semáforos, cancelas, 

lombadas) e tudo quanto está envolvido no 

simples ato de "ser livre para dirigir para onde 

quiser".  

Sim, você é livre para dirigir seu carro para onde 

bem entender. Mas compreenda que muito 

planejamento, estudo, emprenho, esforço e 

programação foram necessárias para te 

proporcionar esta liberdade. 

Me assusta perceber a quantidade de indivíduos 

que se autoproclamam "livres" para fazer o que 

bem entender de suas próprias vidas, mas nunca 

conseguirão compreender que é a disciplina, o 

planejamento, a correta programação de vida 

que proporciona esta liberdade. Mais cedo ou 

mais tarde, se entregarão à preguiça, ao vício e a 
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autocomiseração. Não raro, ficarão ressentidos e 

à margem da sociedade, se vitimizando porque "a 

vida não deu para eles uma oportunidade". 

Se você quer ser realmente livre, precisará contar 

com liberdade financeira, de tal forma que o 

dinheiro amplie suas possibilidades de alcance. 

Isto se conquista com trabalho duro. Precisará de 

liberdade física, ter um corpo saudável, pleno de 

energia e disposição. Isto implica esforço. 

Precisará de uma casa e de um ambiente de 

trabalho organizado para que você tenha uma 

base segura e possa explorar seu pleno potencial. 

Isto só é possível com dedicação a estas tarefas. 

A ideia do hippie sonhador pode ser muito bonita 

num conto de fadas. Porém, no mundo real, não 

funciona. Sua verdadeira liberdade só será 

conquistada quando tiver condições reais de 
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manifestar e de manter seu pleno poder neste 

mundo. Disciplina, esforço e planejamento serão 

a base para este salto. 
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7)  Faça sua parte! 

 

"O mal triunfa sempre que os bons não fazem 

nada"  (Edmund Burke) 

 

Dedico minha vida para contribuir positivamente 

com o sucesso e a felicidade daqueles que são 

verdadeiramente interessados em evoluir e 

cultivar o autoconhecimento. Acredito que 

pequenas boas ações auxiliam, ainda que 

modestamente, a tornar este mundo um lugar 

melhor para se viver. 

Faça também sua parte! 

Este livro foi disponibilizado gratuitamente para 

que pudesse atingir o maior número de pessoas 

possíveis.  
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Que tal agora você enviar uma cópia deste 

material para as pessoas que você ama? 

 

Além de estar proporcionando benefícios reais na 

vida destes indivíduos, é também um gesto de 

carinho e um lembrete singelo de que "você se 

importa" com ele ou com ela. 
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O que é a Unidarma? 

 

A Unidarma é uma escola online 

criada para pessoas interessadas no 

desenvolvimento de seu poder pessoal e 

autoconhecimento. Se você está em busca de 

conhecimentos e ferramentas que ampliem seu 

potencial e realmente façam diferença na sua 

vida, este é o caminho. 

 Sendo um assinante da Unidarma você tem 

acesso a centenas de vídeos e áudios sobre os 

mais diversos temas dedicados para sua evolução 

e crescimento interior.  

Além disso, você também participa de todas as 

palestras online ao vivo, durante todo período de 

sua assinatura. 
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Para conhecer melhor a Unidarma e obter agora 

mesmo todos os benefícios desta fantástica 

ferramenta de desenvolvimento pessoal acesse o 

site: 

http://unidarma.com 

 

 

  

http://unidarma.com/
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Sobre o autor 

 

Sou um homem em formação, apaixonado pela 

vida e me esforço para ser um conhecedor de 

mim mesmo. Atuo como empresário no ramo 

educacional, sou escritor, palestrante e instrutor 

de autoconhecimento. 

Minha missão neste mundo é contribuir 

positivamente para o sucesso e a felicidade dos 

interessados em autoconhecimento. Para tanto, 

concentro minhas atividades em 3 segmentos 

bem definidos: 

1) Realizando apresentações públicas 

(ministrando aulas e palestras); 
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2) Atendendo pessoas (com técnicas coach, 

aconselhamento e instrução de 

autoconhecimento) 

3) Produzindo mídias de desenvolvimento pessoal 

(vídeos, áudios, livros, etc.) 

  

Nasci numa família muito humilde no interior do 

estado de São Paulo. Recebi de meus pais uma 

sólida formação moral e religiosa. Participava das 

missas dominicais, fui catequista e depois 

membro ativo da Pastoral da Juventude 

(movimento interno da Igreja Católica). Cheguei 

até mesmo a frequentar o seminário católico (dos 

17 aos 21 anos). Após 5 anos, percebi que não 

tinha vocação para o celibato ou para a vida 

religiosa. Mas continuei atuando no meio de 

pessoas, ministrando cursos, palestras e 
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oferecendo aconselhamento. Assim sendo, desde 

1997 trabalho exclusivamente neste segmento do 

desenvolvimento pessoal. Neste caminho, tive a 

oportunidade de aprender muito. Passei por 

várias faculdades, conquistei minha faixa preta no 

kung fu e, o melhor de tudo, pude conhecer 

muitas pessoas amorosas que sempre me 

incentivaram a prosseguir. 

Olhando para trás vejo que durante toda a minha 

vida busquei educação, conhecimento, 

informação e competência necessária para 

solucionar problemas e superar desafios, não 

apenas dos outros, mas também os meus. E 

acredite… foram muitos. Mas enfrentei e continuo 

enfrentando corajosamente cada um deles. 

Tenho paixão em ajudar as pessoas a se darem 

bem na vida. Uma das ferramentas que utilizo é o 
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site http://chrisallmeida.com, um espaço virtual 

onde posso compartilhar conhecimentos e 

ferramentas poderosas para estimular mudanças. 

Além disso, ministro aulas, palestras e cursos no 

site da Unidarma, uma escola online de evolução 

pessoal e autoconhecimento. Para mim a 

Unidarma é uma família de indivíduos livres e 

sinceramente interessados em evoluir e crescer. 

Sua presença por lá é muito bem-vinda! 

 

Para saber sobre minha formação acadêmica, 

acesse meu Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3286677474493776 

 

  

  

http://chrisallmeida.com/
http://lattes.cnpq.br/3286677474493776
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Críticas ou Sugestões? Sempre bem-vindas! 

 

Este é um material que periodicamente será 

revisado e aperfeiçoado. 

Se você encontrou alguma falha (seja gramatical 

ou teórica) ou deseja contribuir com alguma 

sugestão ou depoimento para enriquecer nosso 

conteúdo e melhorar a próxima edição, por favor 

escreva para: 

suporte@chrisallmeida.com 

 

 

 

 

mailto:suporte@chrisallmeida.com

