Mais informações para saber si você
precisa atualizar seus conhecimentos
sobre PNL (parte 2)
Infelizmente existem muitas pessoas envolvidas com a PNL que não atualizaram sua
formação, muitos deles nem ao menos já se questionaram se algumas idéias que estão
aplicando são questionáveis ou não. E o pior cada dia encontro mais gente assim por ai!
Em minha opinião chegou a hora de fazermos algo a este respeito.Este artigo foi feito
após os inúmeros e-mails que recebemos após nosso ultimo artigo na edição anterior,
encare-o como um primeiro passo para gerar a consciência da necessidade de se
atualizar (no caso de treinadores de PNL) e de questionar ao instrutor que nos oferece
seus serviços (no caso dos clientes).
Você precisa atualizar seus conhecimentos de PNL…
1. Si pensa erroneamente que os denominados: meta-programas SÃO categorias
para definir as pessoas como ‘igualador’, ‘diferenciador’, etc.
Os Meta Programas SÃO processos dinâmicos que inter-atuam entre si e com outros
processos. Processos que estão condicionados pelo contexto e que por tanto não são
estáticos nem permanentes.
2. Si ainda acredita que a única forma de estabelecer rapport é imitar posturas,
movimentos e predicados (VAK).
Existem muitas formas de estabelecer rapport, incluindo fazer rapport com a expectativa
da outra pessoa a qual possivelmente em ocasiões poderia inclusive parecer com uma
ruptura do rapport com a postura, movimentos e ate predicados da outra pessoa.
3. Si acredita muito equivocadamente que na atualidade o Meta Mode lo é um
modelo que reproduz o que faziam lingüisticamente Perls e/ou Satir.
Bandler disse em mais de uma ocasião que no livro da Estrutura da Magia as
transcrições no têm final porque nem Perls nem Satir chegavam a uma solução ou
conclusão usando suas perguntas. Suas perguntas foram os elementos mas logo em
seguida tudo se redesenhou, para que o Meta Modelo fornecer-se melhores resultados.
4. Si acredita que apenas há uma versão do Meta Modelo.
Na década de 80 surgiram duas versões posteriores. uma à qual chamou de ‘Modelo de
Precisão’ (outros a chamaram Meta Modelo II) e outra versão à qual chamaram ‘Meta
Modelo III’ (também conhecida por alguns como Meta Modelo Direcionado). E ainda
depois surgiram algumas com ligeiras variações.

5. Si acredita que a hipnose usada em PNL está baseada somente no trabalho de
Milton H. Erickson.
Basta observar uma intervenção de Richard Bandler para saber que ele deixou muitos
dos princ ípios de Erickson para trás, como permitir que o cliente saia do transe a seu
próprio ritmo. Muitos elementos da hipnose clássica estão presentes no modelo
hipnótico da PNL.
6. Si não sabe que Frank Farrelly e sua ‘Terapia Provocativa’ foram parte
importante do projeto de modelagem inicial da PNL.
Muitas vezes se disse que PNL é tanto uma atitude como é uma metodologia. Pois a
atitude de Frank é a mais similar à atitude de Bandler ao trabalha r com clientes,
particularmente com os casos mais severos… esquizofrênicos, catatônicos, etc.
7. Si não sabe que ao perguntar “qual é a intenção positiva de sua conduta?” está
induzindo algo que poderia não estar presente.
A pergunta inclui pressuposições de existência como de possibilidade (capacidade). Ao
perguntar isso está pressupondo que existe tal inclinação e que é possível detecta- la.
Qualquer bom hipnotizador sabe o que é e como induzir uma resposta como esta.
8. Si não sabe que as chamadas ‘estratégias’ em PNL incluem meta- programas e
submodalidades.
Inicialmente (1978-1980) as estratégias eram descritas exclusivament e como a
seqüência de sistemas representacionais, é precisamente derivado de um estudo mais
profundo das mesmas, que Bandler propõe a idéia de ‘submodalidades’ e ‘meta
programas’ como parte fundamental das estratégias.
9. Si NÃO sabe o que SÃO as estratégias… DEFINITIVAMENTE você deve
urgentemente atualizar ou aprofundar seu treinamento em PNL
10. Si não reconhece que alguém diz: SEMPRE TEM que agir com CONGRUENCIA
PARA alcançar a EXCELENCIA... está ‘somente’ expressando una crença, um mapa e
não a verdade.
Nessa frase há vários padrões lingüísticos que podem desafiar-se, para se iniciar una
quantificação universal (sempre?), um operador modal (O que faz com que tenha que
ser assim ou o que aconteceria se não agisse assim?), una causa efeito (Como é que
atuar com congruência te faz alcançar a excelência?), duas nominalizações uma de
congruência e uma de excelência, pode tê- las entre suas mãos?), dois verbos não
específicos (Como atuar e alcançar especificamente?). E que essa frase é só um
exemplo, na verdade poderíamos tomar qualquer uma desde artigo.
Este são apenas 10 pontos adicionais mas saiba que ainda há outros... lembre-se que a
PNL é relativamente nova e continua evoluindo, corrigindo-se e adaptando-se.

ASSERTIVIDADE - A VERDADEIRA COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA
É a Nós que nos compete escolher em cada momento, que tipo de comunicação
pretendemos estabelecer com aqueles com quem nos cruzamos diáriamente, e ao longo
de toda uma vida. A nossa vida é feita de relações de todos os tipos: as profissionais, as
de amizade, as de amor, as de companheirismo, as relações com aqueles que
designamos, os "conhecidos", e com quem, provavelmente não temos uma relação
demasiado íntima ou próxima, embora estabeleçam também, elos de ligação energética
connosco, no dia-a-dia.
Por vezes há circunstâncias em que é preferível ser-se "passivo" ou "passivo-agressivo"
em vez de enveredar pelo processo complexo da comunicação assertiva. Quando o
desafio não tem para nós uma importância emocional merecida, e é completamente
menor para o nosso desenvolvimento, por exemplo a ponto de nem sequer merecer
tempo nem atenção, é perfeitamente legítimo ser-se "passivo" e aceitar um "insulto", ou
deixarmo- nos
"manipular"
sem
reagir.
Pelo contrário, nas situações absolutamente importantes para Nós, para o Bem-Estar da
nossa essência e existência, e para as relações que nos são queridas e queremos
alimentar e preservar, é indispensável refletir que tipo de comunicação queremos
abraçar.
A comunicação assertiva é certamente a mais promissora, ecológica e eficaz.
Há por exemplo outro tipo de situações que são urgentes e de grande perigo para a nossa
sobrevivência em que é legítimo e normal agirmos como se fossemos um Exército. Ou
seja, sermos "(mais ou menos agressivos)" ou darmos "Ordens" sem qualquer tipo de
explicação.
O mais importante é, porém, sabermos que, temos sempre várias opções. E que,
PODEMOS ESCOLHER EM CONSCIÊNCIA, A QUE MELHOR SE ALINHA
COM A NOSSA ESSÊNCIA E COM OS NOSSOS VALORES.

Anuncie sua empresa, ou seu produto na
BRASIL PNL

Milton Erickson, uma metáfora
John é esquizofrénico.
Milton Erickson deu a John um cão para tratar, Barney.
É um cão tirado do canil, um cão liberto assim duma
institucionalização e da morte eminente duma ultima
injecção.
Milton Eriksom, o grande Mestre da comunicação
indirecta, passa a comunicar com John através de cartas
escritas por Barney, o cão que se tornou totalmente
dependente de John para a sua sobrevivência.
John não tem outra solução senão assumir a sua
responsabilidade criando com Barney um
relacionamento satisfatório
Sobre este relacionamento entre John e Barney, Milton
Erickson escreve mais tarde poemas (poemas sobre um
Velho Ermitão – Milton Ericskon, ele mesmo, A
Senhora da Casa - a esposa de Milton, Roxie – a filha
de Milton por quem Barney está absolutamente louco
por uma carícia...)
Às vezes sinto- me John:
John, o maravilhoso, tem um cão de caça
Que ele alegremente salvou de uma surra.
John escolhe para ele
Várias coisas para roer.
Barney acha maravilhoso ter John por perto.
Às vezes sinto- me Barney:
John é um bonito rapaz
E quando chega a hora de dizer “olá”!,
Barney espera
Na cancela
E então se finge de frio e sóbrio.
“John é um bonito rapaz” e “Barney é um cachorro de sorte”...
Ele “agarra voraz o afecto de John”.
“John, o maravilhoso, tem um cão de caça” e “Barney acha maravilhoso ter John por
perto”.

Anuncie sua empresa, ou seu produto aqui.

Metáfora Visual

"A confusão é o começo de uma nova
realidade"
Richard Bandler (co-inventor da PNL)

Anuncie sua empresa, ou seu produto aqui

Acuidade sensorial

Observar é a base para uma boa comunicação
É bom por isso aprender a observar melhor.
Se quiser faça este exercício.Olhe atentamente por alguns segundos,esta arvore sem
folhas e solitária,:

E agora, uma segunda vez, durante um segundo: quantas cabeças você consegue ver?
................................................
Mais uma vez, uma terceira vez, durante um segundo, quantas cabeças vê agora?

Anuncie sua empresa, ou seu produto aqui

EFT
SEGURAR OS DEDOS PARA ADMINISTRAR EMOÇÕES
A seguinte prática é uma forma simples de trabalhar com emoções,
segurando cada dedo. Emoções e sentimentos são como ondas de energia que
se movem através do corpo, da mente e do espírito. Através de cada dedo corre
um canal ou meridiano de energia conectado com um sistema orgânico e sua
emoção contida. Com sentimentos fortes em forma de ondas que nos vencem, as
energias podem ficar bloqueadas ou represadas, resultando em dor ou congestão
no corpo. Segurando cada dedo enquanto respirar profundamente pode trazer
relaxamento físico e emocional e cura.
O segurar os dedos é um instrumento de grande ajuda a ser utilizada na
vida diária.Em situações difíceis ou desafiadoras quando lágrimas, raiva ou
ansiedade surgem, os dedos deverão ser segurados para trazer paz, foco e calma
para que a resposta ou ação apropriada pode ser tomada. Esta prática também
pode ser feita com música ou usada antes de ir dormir para relaxar os problemas
do dia e para trazer um relaxamento profundo ao corpo, á mente e ao espírito.
Podemos praticar estes exercícios sozinhos ou com a ajuda de outra pessoa.

Prática de Segurar os Dedos:

Médio: cólera, ódio,
raiva, violência,
ressentimento.
Indicador:
medo, temor,
pânico.

Polegar: lágrimas,
aflição, tristeza,
mágoa, dor emocional.

Anular: preocupação,
angústia, aflição,
ansiedade.

Mínimo: falta de
auto -estima.

Anuncie sua empresa, ou seu produto aqui
Segure cada dedo com a mão oposta, de dois a cinco minutos. Você pode trabalhar com cada mão. Inspire o ar
profundamente. Perceba as sensações ou emoções fortes ou perturbadoras que você está segurando em si mesmo.
Expire lentamente e deixe sair. Imagine as energias negativas drenando de dentro de você através de seus dedos
para dentro da terra. Inspire uma sensação de harmonia, força e cura.E expire lentamente, relaxando sentimentos
do passado e problemas.
Muitas vezes ao segurar cada dedo, você poderá perceber uma sensação de pulsação quando as energias e
sentimentos se movem e se equilibram Você pode também segurar os dedos de pessoas que estão incomodadas
ou descontroladas. É de importante ajuda, segurar os dedos das crianças que choram estão mal-humoradas. Pode
também ser feito com pessoas muito temerosas, ansiosas, doentes ou morrendo.

TÉCNICA DA PAZ EMOCIONAL – EFT

A técnica da paz emocional(EFT) desenvolvida por Gary Craig,Ph.D. é muito útil para desbloquear e curar
emoções, lágrimas,ansiedade, dor emocional,raiva, lembranças traumáticas, fobias e outras bem como para aliviar
sintomas físicos e dores, tais como dores de cabeça e dores pelo corpo, em geral. A técnica é baseada na teoria
dos campos energéticos do corpo, mente e espírito junto com as teorias dos meridianos da medicina oriental.
Problemas, traumas, ansiedades e dor podem causar bloqueios no fluxo energético do corpo. Batendo nos pontos
de acupuntura ou pressionando-os, conectados com canais dos meridianos da energia pode ajudar a mover as
energias bloqueadas em áreas congestionadas e promover o fluxo saudável da energia no campo físico e mental.
(Adaptado com permissão do EFT, material de Gary Flint, Ph.D. Emotional Freedom Technique )

Práticas do EFT
l. Pense num aspecto específico com o qual trabalhar e medir seu nível de ansiedade:
2. Respire profundamente e dê toques ( batidinhas) de 7 a 9 vezes com o dedo indicador o
dedo médio.
. os pontos abaixo onde iniciam as sobrancelhas

1

. pontos dos lados das sobrancelhas

2

. pontos entre abaixo das pupilas dos olhos no osso

3

. ponto abaixo do nariz

4

. pontos abaixo dos lábios no queixo

5

. pontos abaixo das axilas, aproximadamente 4 polegadas abaixo 6
. pontos abaixo da clavícula nos lados do externo

7

3. Toque (dê tapinhas) no ponto A no lado da mão e diga:
Toque a polaridade reversa – Ponto A do lado da mão enquanto afirma 3
vezes:
Apesar do fato, de eu ter este problema, eu estou OK ! Eu me aceito a
mim mesmo

4. Repita a seqüência 2 e 3 tantas vezes até que o nível de ansiedade baixe até 0 ou 2.

5. Friccione ou pressione o ponto dolorido B: que está
localizado no lado esquerdo do tórax, aproximadamente
duas a três polegadas abaixo da clavícula 2 a 3 polegadas
para o lado do externo.

OS TOQUES
Esta prática consiste em vários toques simples que podem ser feitos em si mesmo ou em outra
pessoa para aliviar dor física, lembranças traumáticas, emoções fortes, tais como raiva, medo,
insônia e para um relaxamento profundo.Através das energias de nossas mãos temos o poder de
trazer uma profunda paz, harmonia e cura para o corpo, a mente e o espírito. Quando o praticamos
conosco mesmos, mantemos no corpo e na mente uma profunda sensação de paz, luz e amplitude.
Os toques podem ser feitos por vários minutos cada um acompanhado por respiração abdominal
profunda para promover um relaxamento maior. O toque deve ser muito leve, e se alguém teme o
toque por causa de dor ou sua história de abuso, os toques devem ser feitos com trabalho corporal
nos campos energéticos.Nunca pratique o toque em alguém sem permissão da pessoa que você
deseja beneficiar.

Toques Halo
Toque na Cabeça
Uma mão segura levemente a cabeça no alto da testa. A
outra mão toca a base do crânio. A energia das mãos cantata
com partes do cérebro relacionadas com a memória e com as
emoções.

Toque na Coroa
Massagear com ambos os polegares ao mesmo tempo,
tocando o centro coronário, no topo da cabeça. Com os dedos
dando leves batidinhas na área transversal da testa. Com
respiração profunda estes toques são usados em diversas
modalidades de trabalhos corporais para promover o relaxamento emocional.

Toques nos Ombros
As mãos repousam de leve sobre os ombros, o lugar no corpo relacionado com
a ansiedade, excesso de carga ou responsabilidades.

Toques no Coração

Uma mão repousa de forma transversal sobre o externo no alto do peito.A outra mão toca o alto das costas,
atrás do coração. A área do coração muitas vezes segura as dores emocionais, feridas do
passado, raiva ou ressentimento. Respire profundamente e imagine a dor do coração drenando
para baixo até entrar na terra.Pode-se também praticar este toque várias polegadas no corpo,
respeitosamente nos limites da fronte da pessoa atingida.

Para finalizar varra ou escove o campo energético com as mãos. As plantas dos pés também
podem ser tocadas e massageadas para que a pessoa se posicione sobre o chão.

RELAXAMENTO DA CABEÇA, OMBROS E NUCA
Esta prática de acupuntura relaxa a dor,
tensão e congestão da nuca da cabeça e dos
ombros. Muitas vezes há bloqueios das
energias provenientes de traumas e stress
nestas partes do corpo.A maioria dos canais de
energia ou meridianos fluem através destas
áreas,resultando num engarrafamento da nuca
de tanta tensão em algumas pessoas. Esta
prática pode ser realizada facilmente sem
ajuda das outras pessoas ou mesmo em outra
pessoa, seja sentada ou deitada com o rosto
para cima. É uma prática muito boa para a
ansiedade, à noite, ou quando alguém está
impossibilitado de dormir. Se praticado com
outra pessoa, dê certeza de respeitar os limites
desta outra pessoa. E quando perceber sua
energia fluindo dentro de suas mãos imagine
que esta pode subir e descer para dentro da
terra. Com leves tapinhas com os dedos curvos
e pressione cada ponto 1 a 6 durante l a 2
minutos, ou até que a pulsação da energia for,
fluindo, claramente, com força.Estes pontos
geralmente são muito sensíveis.Durante a
prática você pode imaginara energia fluindo
para coma e para fora do topo da cabeça,
enquanto for respirando profundamente. Para concluir a prática imagine que seus pés estejam profundamente
enraizados na terra para posicionar-se sobre a terra. Se trabalhar em alguém, você segurar as plantas dos pés e as
extremidades por alguns minutos para posicioná-los (Adaptado do trabalho de Aminah Raheem e Iona Teegarden.)
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Ajuste dos Pontos:
1. Aproximadamente uma polegada do lado de fora da axila na junta do ombro onde o braço conecta com o tronco
do corpo.
2. No topo da curva do lado de dentro do ombro, na omoplata aproximadamente duas polegadas do centro da
espinha dorsal.
3. No topo dos ombros na base da nuca no músculo trapezóide.
4. No centro da nuca nos músculos de cada lado da espinha.
5. Nas entrâncias na base da cabeça nos lados da cabeça.
6. O centro coronário no topo da cabeça.

Para Finalizar:
Segure as palmas e extremidades dos pés para posicionar-se.

Imagine que os pés estão enraizados no chão. Respire profundamente e sinta paz e harmonia no corpo, mente e
espírito.

EFT CONTRA DOR E ESTRESS TRAUMÁTICO (variações de movimentos)
Depressão
Estes pontos de acupuntura são contra depressão e leveza de espírito para trazer paz.

Coroa da Cabeça:
Toque suavemente o topo da cabeça. Há três pontos de acupuntura
numa linha desta área.

Testa entre as Sobrancelhas:
Com as pontas dos dedos de uma das mãos toque a área sensível entre
as sobrancelhas onde o nariz conecta com a testa.

Na Base do Crânio nos Lados da Cabeça:
Entrelace os dedos e coloque as mãos atrás da cabeça e com os
polegares massagear e pressionar os dois pontos dos lados direito e
esquerdo da base do crânio entre as entrâncias dos músculos e ossos.

ANSIEDADE, CRISES & OPRESSÃO
Ponto Externo do Punho:
Pressione o ponto no recuo, (covinha) no lado exterior do vinca,
(dobre) do punho, descendo o dedo mínimo.

Ponto no Topo dos Ombros:
Com as pontas dos dedos de ambas as mãos toque o
ponto no topo dos ombros.Os braços poderão estar
cruzados, se esta posição for mais confortável.

Pontos Doloridos:
Localize um ponto dolorido no lado esquerdo do peito, umas duas a três polegadas abaixo do osso da
clavícula e umas duas polegadas ao lado do externo.

Abatimento, Crises & Pressão Alta:

Este ponto pode ser auto-usado ou outra pessoa poderá usá-lo quando alguém está em crise ou
desânimo,desmaio, fraqueza, abatimento.

Ponto Abaixo do Nariz:
Com o dedo indicador ou com a articulação do dedo pressionar o ponto diretamente abaixo do nariz,
no lábio superior.

Insônia:

O Ponto na Testa com o Ponto no Centro do Peito:
Posicione ao mesmo tempo o ponto no centro da testa e o ponto no centro do peito .

Dica de Livro do mês
Tad James

Linha do tempo
Criando seu futuro com sucesso
Neste livro o professor Tad James usa técnicas ensinado-as de modo
metafórico,para assim aumentar o aprendizado inconsciente e sua
eficácia.O personagem 'Marc' faz uma viagem interna em seu
inconsciente, enquanto aprende com o 'Mago' a como criar seu
próprio futuro.Esse livro utiliza uma linguagem bastante simples e de
fácil entendimento por parte do leitor,não basta ler só uma vez,
quanto mais você o ler mais irá se adequando às técnicas propostas.

A Terapia da Linha do Tempo
Neste livro o professor Tad James autor de (Criando seu futuro com
sucesso) ensina alguns aspectos básicos da terapia da Linha do
Tempo, como suge re o nome,é um livro muito exitoso, por conter
técnicas obrigatórias a todo terapeuta que realmente deseje ajudar
clientes. porém a edição brasileira é por demasia mal cuidada opr
conter muitos erros ortográficos e até mesmo frases sem sentido. Este
proble ma à parte, as técnicas do livro são as mais efetivas que já
encontramos para - literalmente - eliminar problemas resistentes às
demais técnicas da PNL. Venho utilizando o livro há mais de dois
anos sempre com excelentes resultados! É altamente recomendado.

Casos de PNL
O poder do Dizimo
Eu fui criado em um lar evangélico e aprendi que se você der o dízimo à igreja Deus
lhe abençoará com riquezas e prosperidade,Mais tarde li um livro do Dr. Joseph
Murphy e lá estava escrito a importância do dízimo para se obter prosperidade, depois
li outro livro, do Dr.Lair Ribeiro, prosperidade - fazendo amizade com o dinheiro,
que também ressalta importância do dízimo para ficar próspero, então todo mês estou
reservando 10% do meu salário, não uso esse dinheiro para nada, é só para ficar
guardado. Agindo assim eu realmente poderei ter prosperidade?

B.S
A pergunta aqui é “Você acredita com todas as suas forças?”
Claro que dará certo, principalmente se sua crença for acompanhada de um sentimento
de gratidão, de "dever cumprido" e de contribuição com uma obra maior, provavelmente
o engrandecimento da religião que você cultua.
As crenças para a PNL são poderosas e ao que me parece, essa crença na sua vida
impulsiona seu viver. A crença tem um poder motivacional muito forte, se você acredita
que isso vai lhe ajudar, então vai lhe ajudar.
Anthony Robbins comenta uma coisa interessante sobre o assunto. Ele fala que sempre
reserva 10% de seus ganhos, para demonstrar que ele tem o domínio sobre o dinheiro, e
para demonstrar que o dinheiro trabalha pra ele. É um pensamento diferente, mas com
suas similaridades, é uma crença fortalecedora.
O dízimo, como o próprio nome perfaz, significa a décima parte do seus ganhos. De
tudo o que ganha, divida por 10 e guarde 1. No livro "O Homem mais rico da
Babilônia", aprendemos que temos que pegar os 10% e guardá- lo, fingindo que este não
existe. E vai mais além, que outros 10% devemos doar para quem realmente precisa
(instituição de caridade, ONGs, pessoas carentes, asilos, creches, etc); porque agindo
assim, fazemos com que o fluxo energético do dinheiro volte em dobro pra nós, uma
vez que façamos isso de coração e com sentimento de gratidão.

Grande abraço a todos.
Para saber mais:
"1001 maneiras de Enriquecer" e "O Poder Milagroso de Alcançar Rique zas Infinitas",
ambos do Dr. Joseph Murphy.
"Os Segredos da Mente Milionária" - de T.Harv Ecker e
Desperte seu gigante interor por Anthony Robbins.

Para fazer sua pergunta envie- nos um e-mail:
contato@brasilpnl.com.br

