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Versão 3.2. Agora com suporte para auto-hipnose e
exibição de imagens

Veja como as mensagens subliminares podem trabalhar para você!
As mesmas técnicas que os publicitários consagraram para persuadí-lo com mensagens subliminares
podem ser postas a seu favor para cultivar hábitos e atitudes saudáveis e melhorar sua produtividade
em geral. Isto enquanto você trabalha, estuda ou se diverte.
Com o SilentIdea, você cria arquivos de mensagens subliminares para serem exibidas na tela do seu
computador. Você poderá continuar a usar o micro enquanto recebe informações de sua livre escolha
que irão sugestioná-lo conforme o seu interesse. As mensagens podem ser criadas na forma de texto
ou imagens, que são exibidos a intervalos regulares e com rápida duração como ocorre nas
propagandas de tv ou no cinema.
Enquanto segue adiante para saber mais sobre mensagens subliminares e como se beneficiar delas,
clique em download (1,77 Mb)para baixar o SilentIdea simultaneamente e usá-lo em seu benefício
hoje mesmo.

Mensagens Subliminares
Mensagem subliminar é uma informação que nos é enviada de modo oculto e dissimulado, abaixo dos
limites da nossa percepção consciente.
As mensagens subliminares influenciam nossas atitudes, porque são exibidas de modo a não permitir
que o nosso consciente as perceba e as critique. Entram direto pelas portas do subconsciente. São
vastamente utilizadas nos meios de comunicação na forma de propaganda subliminar na tv, rádio,
jornais e revistas. Símbolos de significados importantes são disfarçadamente incluídos em locais
insuspeitos e de modo a não podermos conscientemente reconhecer suas presenças. Nosso
subconsciente, no entanto, capta os seus significados e os associa ao que estamos vendo.
O subconsciente é capaz de perceber uma mensagem exibida até mesmo com a duração de apenas
1/3000 de segundo, uma frase dita ou escrita de traz para frente ou um desenho perdido no meio de
um fundo confuso.
Desta forma é possível fazer com que consumidores passem a sentir atração por este ou aquele
produto mediante a inclusão dissimulada de palavras como "sexo", "amor" e outras mais nas imagens
de propaganda do produto. Há notícias de supermercados que possuem equipamento para inserir
frases no meio de músicas que são tocadas no ambiente para sugestionar os clientes. Uma
mensagem subliminar sonora ou escrita pode ser apresentada em altíssima velocidade e não ser
percebida pela mente consciente de quem se expõe a ela, mas as pessoas a percebem pelas vias do
subconsciente.
No Brasil, tivemos até um projeto de lei visando proibir o uso de mensagens subliminares em
comerciais, tamanhos foram os abusos cometidos pelas agências de propaganda usando esta
técnica de persuasão. Mas o que aprendemos disto tudo?
Usando a Nosso Favor
Enquanto a mensagem subliminar pode ser usada para mudar nossas atitudes à revelia da nossa
vontade, também podemos usá-la voluntariamente para melhorar nossas atitudes.
O SilentIdea é um programa feito para isto. Com o SilentIdea, você poderá criar documentos contendo
uma lista de mensagens subliminares a serem exibidas rapidamente na tela do computador enquanto
você trabalha. As mensagens piscarão rapidamente na tela do seu micro, não permitindo que você as
leia, mas sua mente subconsciente estará continuamente se expondo a elas. Você poderá criar
mensagens contendo sugestões que você gostaria de ver seguidas pela sua mente no dia-a-dia.
Se os publicitários descobriram como influenciar nossas mentes com apenas algumas poucas
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exposições à propaganda subliminar, imagine o que não pode a exposição contínua de nossas
mentes a mensagens criadas para sugestionar-nos conforme nossos reais interesses.
Por exemplo, se você quiser ter uma atitude mais confiante em relação à vida poderá criar uma
mensagem do tipo "SOU MUITO CAPAZ". Se tiver informações que deva memorizar, poderá criar
frases que o ajudarão nesta tarefa. O mesmo pode ser feito com imagens. Todos sabemos que uma
imagem é capaz de levar consigo muito mais significados do que uma simples frase. No SilentIdea
3.2, você pode usar imagens que estabelecem associações entre significados. Por exemplo, uma
pessoa que queira alcançar um objetivo, poderia criar uma imagem em que aparece lado a lado com
algo que simbolize o objetivo desejado. Usando o SilentIdea para apresentar esta imagem
continuamente em rápidos flashes, a pessoa estaria sendo influenciada constantemente a fazer
associação da sua imagem com aquilo que deseja alcançar. Isto a estimularia a ver como natural a
conquista do seu objetivo e a vencer até mesmo possíveis resistências internas e medos de lutar para
atingir sua meta.
Fizemos algumas experiências com o SilentIdea, submetendo um grupo de pessoas a mensagens
que passavam informações sobre eventos que, em verdade, não se realizariam, mas as pessoas
pensavam que sim. Depois de dois dias de exposição às mensagens, as pessoas foram submetidas
a um teste de múltipla escolha em que lhes eram pedidas informações sobre os eventos. As
respostas coincidiram em setenta por cento com as mensagens do SilentIdea.
Isto demonstra que um estudante de qualquer assunto pode criar uma lista de frases que contenham
informações que deseje memorizar, e usar o SilentIdea para exibí-las enquanto trabalha, se diverte ou
segue estudando diante do computador. Estudantes de idiomas podem se beneficiar de uma modo
especial com o SilentIdea. No final desta página há um link sobre o assunto.
Podemos afirmar que o SilentIdea é uma ferramenta extremamente útil para quem estuda, trabalha,
dá treinamento ou mesmo quer praticar a auto-ajuda. Usando SilentIdea você poderá colher ganhos
de produtividade em variados tipos de atividade.
Agora, na versão 3.2, o SilentIdea lhe possibilita ir mais além e unir o poder das mensagens
subliminares com o da auto-hipnose. Nesta nova versão do SilentIdea, você pode gravar mensagens
sonoras e organizá-las um uma lista onde você determina o número de repetições, a ordem e as
pausas entre uma mensagem e outra. Desta forma, você pode tocar estas mensagens sonoras
enquanto realiza uma sessão de auto-hipnose deixando-se guiar pelas sugestões contidas nas
mensagens.
Nas sessões de auto-hipnose, você sempre segue um roteiro de sugestões que envia para sua mente.
Tendo estas sugestões gravadas, você apenas tem que relaxar e ouví-las como se estivesse sendo
sugestionado por um hipnotizador.
Aviso
Este programa não deve ser usado por pessoas com problemas de epilepsia. Também
recomendamos que você não utilize o SilentIdea para influenciar outras pessoas. Além de ser
condenável do ponto de vista ético, você pode estar inadvertidamente expondo uma pessoa com
problemas de epilepsia a seguidos flashes, o que pode levá-la a ter convulsões ou outros distúrbios
do gênero.
Download
Para baixar a versão shareware do SilentIdea, clique no link abaixo:
silentbr.exe (1,77 Mb)

Tela do SilentIdea.

Mais sobre Mensagem Subliminar
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A mensagem subliminar provoca reação a estímulos que estão dentro da nossa capacidade
fisiológica de percepção, mas abaixo da nossa capacidade de ter consciência desta percepção.
Por exemplo: se você alguma vez pensou ter ouvido o telefone tocar enquanto estava usando um
liquidificador e então desligou o aparelho para ouvir e descobriu que o telefone estava de fato
tocando, você experimentou a mensagem subliminar. O som do liquidificador encobriu o som do
telefone, forçando-o para baixo dos limites da sua capacidade de percepção consciente, mas o
telefone tocando ainda assim despertou em você o desejo de tomar uma atitude.
Há muitas formas de se criar mensagens subliminares, incluindo palavras e imagens impressas,
filmes e gravações de sons. Na verdade, a mensagem subliminar pode ser criada usando-se qualquer
dos nossos recursos de recepção sensorial.

Por que e como se re-programar com as Mensagens Subliminares?
Não é somente o nosso pensamento consciente, mas também os pensamentos profundos dentro da
nossa mente subconsciente que detêm a chave da nossa vida.
Muitas pessoas ainda acreditam que suas vidas são como são por conta de fatores externos como
origem, ambiente, educação, família, economia, sorte ou azar. Contudo, não são estas circunstâncias
externas que dão a última palavra sobre se seremos felizes e bem sucedidos de um lado, ou
frustrados e infelizes de outro.
São de fato as crenças, pensamentos, atitudes e comportamentos enraizados nos níveis mais
profundos de nossas mentes, bem como nossos pensamentos conscientes que fazem a nossa vida
ser o que ela é hoje.
Considere que a única coisa a impedir-nos de atingirmos nossas metas pode estar dentro de nós
mesmos. Nossas vidas são, em grande parte, o que nossos pensamentos as fazem serem. É o modo
como pensamos que faz nossas vidas serem o que são. Nós somos um produto dos nossos próprios
pensamentos.
Programação subliminar é um método que usa as mensagens subliminares para a remoção de
pensamentos, atitudes, hábitos e comportamentos negativos, e comunica sugestões positivas
diretamente ao subconsciente. Estas sugestões produzem mudanças no comportamento consciente
reorientando o indivíduo para a realização do seu real potencial.
A programação subliminar permite-nos acessar nossa mente subconsciente para mudar anos de
programação negativa vinda da TV, rádio, jornais, amigos, ambiente de trabalho e mesmo família.
Após anos de acumulação, estas negatividades tornam-se parte de nossas mentes, causando
incertezas e medos que formam hábitos capazes de controlar o resto de nossas vidas e nos
impedirem de atingirmos nosso pleno potencial.
Nós somos todos criaturas movidas por hábitos. Os hábitos se alojam profundamente. Há hábitos
físicos, hábitos internos e hábitos de pensamento. Eles são mantidos nas partes subconscientes de
nossas mentes.
Decisões que tomamos conscientemente são muito bonitas sem dúvida, mas elas não vão muito
fundo. Não fundo o bastante para produzir reais mudanças ou para se manterem por muito tempo.
Todos conhecemos pessoas que fazem maravilhosas promessas de mudanças a si mesmas, mas
voltam sempre aos velhos padrões de comportamento já bem conhecidos.
Talvez você seja uma destas pessoas. Muitos de nós somos. Como um exemplo de hábito físico: se
você fumou por anos, sua mente está programada como a de um fumante. Todas as histórias de
horror sobre manchas nos pulmões ou quão cedo você irá morrer podem convencê-lo de que você
deve parar, mas parar não vai ser fácil. Não enquanto sua mente estiver programada como a de um
fumante. Na verdade, enquanto você não mudar a programação subconsciente, parar será impossível.
O mesmo é verdade, não só para hábitos físicos como fumo, drogas e álcool, mas também para
hábitos internos como procrastinação ou mal gerenciamento do tempo. E há também os hábitos de
pensamento, possivelmente os piores de todos, porque eles são muito sutis. Você pode até não
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saber que os tem. Como um exemplo: se você cresceu na pobreza, você tem hábitos de pensar como
uma pessoa pobre, e mesmo se você ganhasse na loteria ou herdasse milhões, aqueles pensamentos
se manteriam sabotando sua felicidade para trazê-lo de volta à pobreza. Há hábitos de pensamento
tais como os que põem você para baixo, não acreditando nas suas próprias habilidades, acreditando
que você estará sempre acima do peso ou em má forma, que você não é atraente ou é pouco
inteligente, ou que nunca encontrará um relacionamento amoroso satisfatório - todos hábitos de
pensamento que podem mantê-lo estacionado para o resto de sua vida.
Com o SilentIdea, você poderá trabalhar na re-programação subliminar do seu subconsciente e
combater seus hábitos indesejáveis onde eles estão profundamente alojados. Expondo-se
continuamente a mensagens que o sugestionem no sentido das mudanças desejadas, você verá
gradualmente como seus progressos se tornarão mais fáceis e duradouros. Isto sem ter que se
desviar do que estiver fazendo no computador. Não tomará o seu tempo nem a sua atenção e, ainda
assim, estará ajudando-o a se melhorar continuamente.
Faça agora mesmo o download do SilentIdea e conheça esta ferramenta que pode começar a mudar
sua vida a partir de hoje.
Download do SilentIdea
Para baixar a versão shareware do SilentIdea, clique no link abaixo:
silentbr.exe (1,77 Mb)

Usando o SilentIdea para aprender idiomas.
Saiba como usar o SilentIdea para melhorar seu desempenho na memorização de novos
conhecimentos.
Treinamentos com mensagens subliminares podem ser mais eficientes.
Saiba como criar mensagens subliminares eficientes .
Veja mais informações sobre mensagens subliminares.
Leia também: Por que sou tão inteligente e um fracasso emocional?
Veja: Atuando sobre o corpo com a mente .
Leia mais sobre auto-hipnose e como combiná-la com mensagens subliminares.
Qualquer pergunta sobre este produto, envie e-mail para codelines@codelines.com
Conheça também outro produto Codelines: CashPreview
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