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Abstract
À medida que crescemos e nos desenvolvemos 
através dos sete estágios de desenvolvimento 
psicológico, nosso modo primário de tomada de 
decisão muda gradualmente de tomar decisões 
baseadas em instintos, passando por crenças 
subconscientes, crenças conscientes, valores e 
intuição para inspiração. Se não conseguirmos 
dominar um determinado estágio de 
desenvolvimento, não seremos capazes de dominar 
o modo de tomada de decisão associado àquele
estágio de desenvolvimento e além.

O processo de tomada de decisão

Existem quatro estágios envolvidos na tomada de 
decisão - coleta de dados, processamento de 
informações, elaboração de significado e tomada de 
decisão, e três resultados possíveis - uma reação, 
uma resposta ou orientação que nos leva a um 
processo de reflexão. Os quatro estágios e três 
respostas são mostrados no diagrama a seguir.

Etapa 1: coleta de dados

Coletamos dados do ambiente externo por meio de 
nossos sentidos; nossos olhos, ouvidos, nariz, boca 
e pele (ver, ouvir, cheirar, saborear e sentir). As 
informações que coletamos vêm do ambiente físico 
e chegam aos órgãos dos sentidos de nossos corpos 
físicos como ondas eletromagnéticas de informação.

Nossos olhos não veem cores; eles sentem 
frequências diferentes de vibração da luz. Nossos 
ouvidos não ouvem sons; eles sentem diferentes 
frequências de vibração sonora, etc. Esses fluxos de 
informação na forma de energia são enviados para 
o cérebro para processamento.

Etapa 2: processamento de informações

O cérebro reúne e sintetiza os dados dos cinco 
sentidos em padrões de informações que podem 
ser reconhecidos pela mente. O que vemos, 
ouvimos, cheiramos, provamos ou sentimos não 
são os dados que estão fluindo por meio de nossos 
sentidos, nem os padrões de informações 
produzidos pelo cérebro, mas a abstração dessas 
informações pela mente. A mente dá forma aos 
padrões de informações.

Etapa 3: elaboração de significado

O padrão de informação produzido pelo cérebro é 
usado pelo corpo-mente, ego-mente e alma-mente, 
para procurar uma memória (corpo, ego ou 
memória da alma) que contém um padrão 
semelhante. Quando um padrão semelhante é 
encontrado, um significado é atribuído à situação e 
uma reação, resposta ou orientação que leva a 
iniciar uma reflexão.

Se não houver memórias correspondentes, a mente 
realiza uma busca “difusa” para encontrar um 
padrão que tenha características semelhantes (mas 
não exatamente as mesmas) ao que está sendo 
experimentado no momento. Quando um padrão é 
encontrado, usamos a lógica (links para outros 
padrões que temos em nossa mente) para atribuir 
um significado à situação. 
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Etapa 4: tomada de decisão

Uma vez concluída a elaboração de significado, ou 
reagimos à situação por meio de nossos instintos ou 
crenças subconscientes (a ação precede o 
pensamento); respondemos à situação por meio de 
nossas crenças ou valores conscientes (a ação segue 
o pensamento); ou refletimos sobre o que devemos
fazer usando nossa intuição ou inspiração.

Os modos predominantes de tomada de decisão 
associados a cada estágio de desenvolvimento 
psicológico são mostrados no diagrama a seguir.

Seis modos de tomada de decisão

Os seis modos de tomada de decisão são descritos 
em detalhes nos parágrafos a seguir.

Tomada de decisão baseada no instinto

A tomada de decisão baseada no instinto ocorre no 
nível atômico / celular, porque as ações que 
surgem são baseadas nas respostas aprendidas do 
DNA, principalmente associadas a questões de 
sobrevivência.

Por exemplo, os bebês sabem instintivamente 
como sugar; como chorar quando suas 
necessidades não estão sendo atendidas; e como 
sorrir para que possam receber a atenção de que 
precisam. Ninguém os ensinou como fazer isso. 
Está codificado em seu DNA.

Na idade adulta, a tomada de decisão baseada no 
instinto entra em jogo para nos ajudar a sobreviver 
e evitar situações perigosas. Também está na raiz 
da reação de luta ou fuga comum a todos os 
animais. Em certas situações, nossos instintos 
podem nos levar a colocar nossas vidas em risco 
para salvar a vida de outra pessoa. Os instintos são 
o principal modo de tomada de decisão encontrado
em todas as criaturas.

As principais características da tomada de decisão 
baseada no instinto são:

• As ações sempre precedem o pensamento - não
há pausa para reflexão entre elaborar significado
em uma situação e a tomada de decisão.

• As decisões tomadas são sempre baseadas em
experiências passadas - o que a história da nossa
espécie nos ensinou sobre como sobreviver e nos
manter seguros. Essas instruções são codificadas
na memória celular de nosso DNA.

• Não estamos conscientemente no controle de
nossas palavras, ações e comportamentos. Eles
estão no controle de nós.

A decisão baseada no instinto é uma faculdade do 
corpo-mente. O corpo-mente é onde mantemos as 
memórias de DNA “institucionalizadas” que 
mantêm nosso corpo físico seguro e protegido.
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Tomada de decisão subconsciente baseada 
na crença
Na tomada de decisão subconsciente baseada na 
crença, também reagimos ao que está acontecendo 
em nosso mundo sem reflexão; no entanto, o 
fazemos com base em nossas memórias pessoais, e 
não nas memórias armazenadas em nosso DNA.

Você sabe quando as crenças subconscientes 
baseadas no medo estão dominando sua tomada de 
decisão, porque sua reação será acompanhada pela 
liberação de uma carga emocional. Você se sentirá 
impaciente, frustrado, chateado ou com raiva. Sempre 
que você experimenta esses sentimentos, está 
lidando com algumas necessidades não satisfeitas de 
deficiência do ego que não foram resolvidas. Suas 
reações e emoções estão sendo desencadeadas por 
uma situação do momento presente que está fazendo 
você se lembrar de uma situação não resolvida do 
passado, quando você não conseguiu atender às suas 
necessidades.

Quando você experimenta emoções carregadas 
positivamente, como alegria e felicidade, você está se 
lembrando de momentos do seu passado que o 
ajudaram a atender às suas necessidades de 
deficiência. Por exemplo, uma foto de alguém que 
você não vê há muito tempo ou o som de sua voz 
pode liberar lágrimas de alegria e felicidade. Suas 
reações e emoções estão sendo desencadeadas por 
uma situação do momento presente que está fazendo 
você relembrar uma memória positiva do passado.

A tomada de decisão subconsciente baseada no medo 
ocorre nos primeiros três níveis de consciência 
pessoal e é sempre sobre a tentativa de atender às 
necessidades de deficiência percebidas de nosso ego.

As principais características da tomada de decisão 
baseada em crenças subconscientes são:

• As ações sempre precedem o pensamento -não
há pausa para reflexão entre elaborar significado
em uma situação e a tomada de decisão.

• As decisões tomadas são sempre baseadas em
experiências passadas - o que sua história
pessoal lhe ensinou sobre como manter a
estabilidade interna e o equilíbrio externo na
estrutura de existência de sua infância. Essa
história fica armazenada em nossa memória
pessoal.

• Não controlamos nossas ações e comportamentos.
Nesse modo de tomada de decisão, a única maneira
de recuperar o controle consciente de suas ações é
liberar ou reprimir suas emoções. Liberar nos ajuda a
retornar à racionalidade. O reprimir cria pressão.

• É muito pessoal. Outros não são consultados para
nos ajudar a melhorar nossa elaboração de significado
e dar suporte em nossa tomada de decisão.

Tomada de decisão consciente baseada em 
crenças
Se quisermos tomar decisões racionais, devemos 
deixar para trás a tomada de decisão subconsciente 
baseada na crença e mudar para a tomada de decisão 
consciente baseada na crença. Para fazer isso, temos 
que inserir uma pausa entre o evento e nossa 
resposta a ele.

A pausa nos dá tempo para usar a lógica para 
entender o que está acontecendo e fazer uma escolha 
sobre como responder. Ao inserir uma pausa, também 
temos tempo para discutir a situação com outras 
pessoas e obter conselhos sobre a melhor maneira de 
atender às nossas necessidades.

As principais características da tomada de decisão 
consciente baseada em crenças são:

• O pensamento precede a ação - inserimos
uma pausa entre um evento e nossa resposta
a ele para que possamos usar a lógica e obter
conselhos para determinar a melhor maneira
de atender às nossas necessidades.

• As decisões tomadas se baseiam em
experiências passadas e no que sua história
pessoal lhe ensinou sobre como manter a
estabilidade interna e o equilíbrio externo na
infância e na idade adulta. Tomamos decisões
com base no que acreditamos saber.

• Estamos no controle de nossas ações e
comportamentos.

• Podemos consultar outras pessoas para
apoiar e aprimorar nossa tomada de decisões.
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A tomada de decisão consciente baseada em 
crenças tem uma coisa em comum com a tomada de 
decisão subconsciente baseada em crenças: ela usa 
informações do passado (crenças sobre o que 
pensamos que sabemos) para tomar decisões sobre 
o futuro. Por causa disso, o futuro que criamos é, na
melhor das hipóteses, apenas uma melhoria
incremental do passado.

Tomada de decisão baseada em valores

A mudança da tomada de decisão baseada na 
crença consciente para a tomada de decisão 
baseada em valores não é fácil. Precisamos 
individuar e desenvolver uma mente de autoria 
própria. Precisamos nos tornar independentes 
(deixar de lado nosso condicionamento parental e 
cultural) antes que a tomada de decisões baseada 
em valores esteja completa e disponível para nós. 
A razão pela qual a mudança da tomada de decisão 
baseada em crenças para uma tomada de decisão 
baseada em valores requer individuação é porque 
antes da individuação nós damos significado ao 
mundo por meio de nossas crenças - e a maioria 
dessas crenças tem a ver com nossa educação.

O processo de individuação envolve examinar essas 
crenças e abandonar aquelas que não nos servem 
mais. À medida que abandonamos essas crenças, 
desenvolvemos um novo sistema de orientação 
baseado em nossos valores mais profundos. Os 
valores são o sistema de orientação universal da 
alma. Quando você muda para a tomada de 
decisões baseada em valores, pode efetivamente 
jogar fora seus livros de regras. Cada decisão que 
você toma é originada por aquilo que é 
profundamente significativo para você.
A tomada de decisões baseada em valores nos 
permite criar um futuro que ressoa com quem 
realmente somos. 

Ela cria as condições que permitem que a 
autenticidade e a integridade floresçam. Isso não 
quer dizer que não haja lugar para a tomada de 
decisão baseada na crença consciente ou no 
pensamento lógico e racional. No entanto, todas as 
decisões críticas que temos que tomar devem passar 
no teste de valores.

As principais características da tomada de decisão 
baseada em valores são:

• O pensamento precede a ação - refletimos sobre os
valores que acreditamos que nos permitirão atender
às nossas necessidades e tomar decisões a partir
deles.
• As decisões tomadas não são baseadas em
experiências anteriores. Elas são baseados no futuro
que queremos criar.
• Estamos no controle de nossas ações e
comportamentos.
• Podemos consultar outras pessoas para apoiar e
aprimorar nossa tomada de decisões.

Tomamos decisões baseadas em valores para 
criarmos conscientemente o futuro que queremos 
experimentar. Por exemplo, se valorizamos a 
confiança, devemos tomar decisões que nos 
permitam demonstrar confiança. Se valorizamos a 
responsabilidade, então tomamos decisões que nos 
permitem demonstrar responsabilidade.
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Tomada de decisão baseada na intuição

A mudança da tomada de decisão baseada em 
valores para a tomada de decisão baseada na 
intuição se desenvolve com o tempo, uma vez que o 
centro de gravidade de sua consciência mudou de 
seu ego para sua alma. A intuição surge do 
aprofundamento de sua conexão com sua alma. 
Este é um dos atributos de uma mente 
autotransformadora. Alcançamos esse nível de 
consciência depois de nos tornarmos um indivíduo 
auto-realizado. A intuição nos permite acessar nossa 
própria inteligência mais profunda.

As principais características da tomada de decisão 
baseada na intuição são as seguintes:

• A percepção é expandida por meio de uma 
mudança em nosso senso de identidade /
consciência. O julgamento é suspenso: 
nenhuma criação de significado ocorre, seja 
subconsciente ou conscientemente.

• A mente está vazia: pensamentos, crenças e 
planos estão suspensos.

• A mente está livre para mergulhar 
profundamente no espaço mental do 
inconsciente coletivo e emergir com um 
profundo senso de conhecimento.

• Os pensamentos que surgem refletem 
sabedoria e estão alinhados com os seus 
valores mais profundos.

Tomada de decisão baseada em inspiração

A inspiração é a forma como recebemos os 
sussurros da alma. A inspiração é sempre muito 
pessoal e diretiva. É sobre o que você precisa 
fazer. É um pensamento persistente que não vai 
embora. Ele continuará a avisá-lo até que você 
faça algo a respeito. O propósito da inspiração é 
apoiá-lo no cumprimento do propósito de sua 
alma.

A inspiração é diferente da intuição. A intuição 
não é diretiva. Intuição é uma ideia ou insight que 
surge do nada, em qualquer momento específico, 
que fornece uma solução para um problema. A 
intuição pode ser melhor descrita como um 
momento "eureka", enquanto a inspiração é 
melhor descrita como uma orientação para 
permanecer em um estado de "flow".

Quando você continua recebendo um 
pensamento persistente voltado para a alma 
sobre uma ação ou direção que precisa tomar e 
não segue essa orientação, eventualmente haverá 
consequências emocionais: você começará a 
sentir os sintomas de melancolia e, em seguida, 
depressão.

As principais características da tomada de decisão 
com base na inspiração são as seguintes:

• O pensamento parece surgir do nada.
• O pensamento é persistente.
• O pensamento está ligado às ações que você
precisa realizar.
• Existem consequências por não seguir sua
inspiração.

A tomada de decisão baseada na inspiração é a 
forma mais elevada de tomada de decisão que 
você pode alcançar. Torna-se dominante quando 
você atinge o estágio de desenvolvimento de 
servir.

Na tomada de decisão baseada na intuição, não há 
tentativa consciente ou subconsciente de fazer 
sentido; não há foco no passado ou no futuro. Você 
aceita o que é, sem julgamento. A decisão intuitiva 
surge de sua presença no momento atual.
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Os seis modos humanos de tomada de decisão, ou 
mais precisamente, as seis maneiras de dar sentido 
e chegar a uma decisão, são sistemas de apoio que 
evoluíram para proteger a integridade do corpo, do 
ego e da alma. Cada modo de tomada de decisão é 
adaptado para nos permitir lidar com níveis 
crescentes de complexidade no mundo ao nosso 
redor e aprimorar nossa capacidade de resposta. À 
medida que avançamos por esses seis estágios de 
tomada de decisão, mudamos de operar com uma 
mente socializada (criança jovem para adulto), para 
uma mente de auto-autoria (adulto para adulto 
maduro), para uma mente autotransformadora 
(adulto com alma e adulto mais velho).

Quando bebês, contamos com os instintos de nosso 
corpo e mente para nos ajudar a sobreviver - uma 
vida simples com os pais (nível 1 de consciência). 
Quando crianças, contamos com as crenças 
subconscientes de nossa mente socializada para nos 
ajudar a ficar seguros, aprendendo como nos 
conformar - uma vida relativamente simples com 
pais, irmãos e demais familiares (nível 2 de 
consciência).

Como pré-adolescentes e adolescentes, contamos 
com as crenças subconscientes e conscientes de 
nossa mente socializada para navegar no mundo em 
que vivemos e nos diferenciar dos outros - uma vida 
mais complexa com pais, irmãos, parentes e colegas 
que não são da família (Nível 3 consciência).

Como jovens adultos, confiamos nas crenças e 
valores conscientes de nossa mente autoral para 
individuar e começar a entrar em nosso eu autêntico 
- uma vida significativamente mais complexa com 
membros da família, colegas de fora da família e 
chefes (nível 4 de consciência).

Como adultos maduros, contamos com os valores e 
crenças conscientes de nossa mente autoral para 
nos auto-realizarmos e nos tornarmos quem 
realmente somos por completo - uma vida 
muito complexa com nossa própria família, pais, 
irmãos, parentes, colegas de fora da família, 
chefes e subordinados (nível 5 de consciência).

Como adultos inspirados na alma, contamos com os 
valores e a intuição de nossa mente 
autotransformadora para nos integrarmos a outras 
pessoas que compartilham valores semelhantes e 
uma visão comum - uma vida ainda mais complexa 
com nossa própria família, pais, irmãos e parentes, 
colegas, pares, chefes, subordinados e grupos de 
parceiros (nível 6 de consciência).

Como idosos, contamos com a intuição e inspiração 
de nossa mente autotransformadora para servir à 
humanidade - isto é o mais complexo que pode ser 
com nossa própria família, pais, irmãos, família 
extensa, colegas, pares, chefes, subordinados, 
grupos de parceiros, humanidade, e o planeta, bem 
como as gerações futuras (nível 7 de consciência). Os 
instintos nos apoiam desde o momento em que 
nascemos. Contamos com eles para navegar nos 
primeiros dois anos de vida até aprendermos a falar.

As crenças subconscientes nos ajudam a permanecer 
seguros e sobreviver durante a infância, uma vez que 
desenvolvamos a capacidade de falar e antes de 
desenvolvermos todas as habilidades cognitivas de 
nossa mente. As crenças conscientes assumem 
então o papel de nosso principal modo de tomada 
de decisão.

Quando começamos a nos individuar, precisamos de 
um novo sistema de orientação para tomar decisões 
que não seja baseado nas crenças condicionadas 
pelos pais e pela cultura que aprendemos durante 
nossos anos de formação. É quando os valores da 
alma entram em jogo. Os valores são o sistema de 
sobrevivência da alma. A alma usa valores para 
proteger sua integridade.

À medida que crescemos e nos desenvolvemos na 
consciência da alma, primeiro aprendemos como 
usar os valores para apoiar nossa tomada de 
decisão; então aprendemos a entrar em contato com 
nossa intuição e, finalmente, aprendemos a seguir 
nossa inspiração. A inspiração é o modo de tomada 
de decisão que nos permite cumprir nosso destino. A 
personalidade inspirada na alma opera a partir de 
valores, utiliza a intuição e é guiada pela inspiração.
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