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“Mais uma vez, se conseguirmos as mesmas exatas
m e n s a g e n s e m n o ssos corpos, podemos conseguir resultados
semelhantes. Modelagem
é isso” Antony Robbins.

O que sempre me deixou curioso era,
em
especial,
como
as
pessoas
conseguiam resultados. Tempos atrás,
compreendi que o sucesso deixa rastros ,
que
as
pessoas
que
conseguem
resultados incríveis, e que fazem coisas
específicas para criar esses resultados.
Tinha que saber, especificamente, como
eles faziam isso. Acreditava que, se eu
duplicasse as ações de outros, poderia
reproduzir
a
mesma
qualidade
de
resultados
que
eles
tinham.
Eu
acreditava que se plantasse, também
colheria.
Em
outras
palavras,
se
houvesse
alguém
que
pudesse
ser
piedoso, mesmo nas mais horríveis das
circunstâncias, eu poderia descobrir seu
processo - como ele olhava para as
coisas, como usava o corpo naquelas
situações - e me tornaria mais piedoso.
Se
um
homem
e
uma
mulher
desenvolveram
um
casamento
bemsucedido,
estando
ainda
muito
apaixonados depois de 25 anos, eu
poderia descobrir que atitudes tomaram,
que
crenças
têm
que
criaram
esse
resultado,
e
poderia
adotar
essas
atitudes
e
crenças
para
conseguir
resultados
semelhantes
em
minhas
relações.
A PNL proporcionou exatamente o que eu estava
procurando.Deu- me a chave para desvendar o mistério
de
como
certas
pessoas
são
capazes
de,
com
freqüência, conseguirem o que chamo de resultado e
estado ótimo . Se alguém é capaz de levantar- se de
manhã, com rapidez, facilidade e cheio de energia, isso
é um resultado que conseguiu.
Uma das pressuposições da PNL é que todos nós temos
a mesma neurologia. Assim, se alguém no mundo pode
fazer qualquer coisa, você também pode, se conduzir
seu sistema nervoso exatamente da mesma forma.
Esse processo de descobrir -, exata e especificamente,

o que as pessoas fazem para conseguir - um resultado
específico é chamado modelagem.
Se você quiser ser um bom amigo, uma pessoa mais
rica, um pai ou um atleta melhor, um homem de
negócios mais bem- sucedido, tudo que precisa fazer é
encontrar modelos de excelência.
Você de ve pôr a pessoa que você quer “copiar” de
volta no estado que você deseja reproduzir - volta ao
tempo quando estava experimentando um estado em
particular - e, então, descobrir qual foi a primeira
coisa que fez com que ficasse nesse estado. Foi alguma
cois a que viu ou ouviu? Ou foi o toque de alguma coisa
ou alguém?
Após a pessoa ter contado o que aconteceu, observe -a
e pergunte:
"Qual foi a coisa seguinte que fez com que ficasse
nesse estado?
Foi...?" e assim por diante, até que ela fique no estado
em que você
está pensando.
Toda eliciação de estratégia segue esse modelo que
apresento abaixo, originalmente publicado no livro
Poder sem limites de Anthony Hobbins.
Ao
reproduzir
experiências
humanas,
precisamos
também saber não só quais os ingredientes, mas
quanto de cada um. Em estratégias, podemos pensar
nas submodalidades como sendo as quantidades. Elas
nos dizem especificamente de quanto precisamos. Por
exemplo, quanto de visual é consumido,quão brilhante,
escura ou próxima é a experiência? Qual é o temp o, a
textura?
ELICIAÇÃO DE ESTRATÉGIA (Sendo alguém melhor)
Pode se lembrar de uma época em que estava
totalmente estimulado?
Pode se lembrar de uma época específica?
Volte para aquela época e experimente -a... (veja -a ,
ouça -a, sinta -a)
Enquanto você se lembra daquela época... (mantenha os neset estado)
A. Qual foi exatamente a primeira coisa que fez com
que ficasse estimulado?

Foi alguma coisa que viu?
Foi alguma coisa que ouviu?
Foi o toque de alguma coisa ou alguém?
Qual foi exatamente a primeira coisa que fez com que
ficasse
totalmente estimulado?
Após você (ter visto ouvido ou sido tocado), qual foi
exatamente a
coisa seguinte que fez com que ficasse totalmente
estimulado?
B. Você...
imaginou uma cena?
disse,alguma coisa para si mesmo?
teve u ma certa sensação ou emoção?
Qual foi exatamente a coisa seguinte que fez com que
ficasse X'd?
Após você estar A'd e B'd (viu alguma coisa, disse
alguma coisa para
si mesmo, e assim por diante), qual foi exatamente a
coisa seguinte
que fez com que ficasse totalmente X'd?

C. Você...
imaginou uma cena?
disse alguma coisa para si mesmo?
teve uma certa emoção o u sensação?
Ou aconteceu mais alguma coisa?
Qual foi exatamente a coisa seguinte que fez com que
ficasse X'd?
Pergunte, nesse ponto, se a pessoa esta va muito X'd
(atraída,
motivada, ou outra coisa).
Se for sim, a eliciação está completa.
Se for não, continue eliciando a sintaxe até a
conclusão congruente
do estado.
0
passo
seguinte
é
simplesmente
eliciar
as
submodalidades
específicas de cada representação na estratégia dessa
pessoa.
Assim, se o primeiro passo da estratégia era visual,
você perguntaria:
E sobre o que você viu? (visual externo)
Então você perguntaria:
O que foi que especificamente o motivou, no que viu?

Foi o tamanho?
O brilho?
A maneira como se movia?
Continue esse processo até que tenha todas as
submodalidades para a estratégia. Então simplesmente
fale sobre alguma coisa que queira motivar essa
pessoa a fazer, usando a mesma sintaxe e as mesmas
palavras- chave das submodalidades e então julgue
pelos resultados que você produziu no estado dessa
pessoa.
Na "culinária" da experiência humana os ingredientes
são nossos cinco sentidos.
Todos os resultados humanos são construídos ou
criados a partir de algum uso específico do s sistemas
representacionais
visual,
auditivo,
sinestésico
(gustativo e olfativo). O que mais uma receita nos
diz que nos permita obter o mesmo exato resultado da pessoa
que a criou? Diz a quantidade necessária.
A Tarefa de Hoje (criada e elaborada por ANTHONY
ROBBINS):
l. Escreva todas as emoções que experimenta numa
semana média.
2. Relacione os eventos ou situações que costumam
desencadear essas emoções.
3. Determine um antídoto para cada emoção negativa,
e empregue um dos instrumentos apropriados para
reagir ao Sinal de Ação. Precisa mudar as palavras que
usa para descrever essa experiência? Precisa mudar o
que acredita sobre esse estado emocional? Precisa
fazer a si mesmo uma nova pergunta? Trate de
focalizar sistematicamente as soluções, em vez dos
problemas.
Empenhe - se
ao
longo
deste
dia
em
substituir a emoção antiga e limitadora por uma
emoção nova e fortalecedora, e condicione esse: novo
padrão até que se torne consistente. Com nossas
emoções sob controle.
A modelagem do sucesso começa com a modela gem da
crença. Algumas coisas levam tempo para modelar,
mas, se você puder ler, pensar e ouvir, você pode
modelar as crenças das mais bem- sucedidas pessoas
do planeta.
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