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OPERACIONALIZANDO AS 
PRESSUPOSIÇÕES DA PNL 
 
Psicogeograficamente crie um espaço para trabalhar um desafio em sua 
vida. 
 

PRESSUPOSIÇÕES 
 
As pressuposições da PNL são princípios sobre os quais se fundamenta sua 
aplicação. São eles: 
 

• "As pessoas respondem a sua experiência, não à realidade em si.  
• Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou 

opção.  
• As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento.  
• As pessoas funcionam perfeitamente.  
• Todas as ações têm um propósito.  
• Todo comportamento possui intenção positiva.  
• A mente inconsciente contrabalança a consciente; ela não é 

maliciosa.  
• O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você 

pretende, mas também a resposta que obtém.  
• Já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos 

criá-los.  
• Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da 

mesma pessoa.  
• Processamos todas as informações através de nossos sentidos.  
• Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência.  
• Se quiser compreender, aja."  

 
(O'CONNOR, Joseph. Manual de Programação Neurolinguística: PNL.Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2003. p. 5-7).  
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AMPLIANDO O ESPAÇO DO DESAFIO 
 
1. Identifique três mapas ou maneiras de perceber uma situação 
2. Identifique o Intento Positivo: Na hora exata em que esta parte sua faz 
(X), o que ela está tentando fazer de mais importante para você através 
disso? 
3. Considere a questão de três pontos de vista diferentes 
4. Qual sua contribuição para que a situação chegasse neste ponto? 
5. Considere os Níveis lógicos do desafio: Ambiente, Comportamento, 
Capacidades, Crenças e Valores, Identidade e Sistema 
6. Considere o desafio de diferentes referências temporais 
7. Em que outro contexto seu comportamento seria útil? 
8. De que três outras maneiras você poderia lidar com o desafio? 
9. Quais os recursos disponíveis para lidar com o desafio? 
10. O que pode aprender com o processamento feito neste trabalho? 
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MODELO R.O.L.E 
 
Trata-se de uma poderosa ferramenta para organizar pensamentos e 
sistemas. 
As características devem ser identificadas em cada passo. 
 
REPRESENTAÇÕES INTERNAS: Numa dada estratégia qual dos sistemas 
representacionais (V.A.C.O.G) é mais dominante? 
 
Identificar Submodalidades. 
 
ORIENTAÇÃO: 
A situação orienta para o mundo externo (e) ou interno (i)? É lembrado (l) 
ou construído (c)? 
 
LIGAÇÃO: 
As conexões entre etapas ou sentidos: Ouvir-Sentir (A->C), Ver- Sentir (V-
>C), Ouvir – Ver (A ->V). 
 
ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA: 
Incluir Sinestesia Bandleriana 
Não sendo Sinestesia, é uma manifestação congruente, polaridade ou 
meta-posição? 
 
EFEITO: 
Quais as consequências deste passo? Organizar? Acessar? Julgar? Avaliar? 
Testar sentidos? Mudar o que se experimenta? 
 
TOTS: 
         TESTE 
         OPERAÇÃO 
         TESTE  
         SAÍDA 
 
CALIBRAR: 
Postura Corporal, Pistas de Acesso, Linguagem, Fisiologia etc. 
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APLICANDO O MODELO ROLE 
 
1 – Meta-Posição: Identifique um recurso a ser modelado 
2 – Psicogeografia: na sua direita entre num “espaço” associando-se e 
revivendo-a. 
3 – Achando mais um ou dois exemplos de experiências com recursos, 
repita os passos 1 e 2, no mesmo espaço. 
4 – Da Meta-Posição identifique uma situação desafiadora que possua uma 
relação com os recursos que estão sendo acessados. 
5 – Na sua esquerda estabeleça outro espaço e, nele, associe-se, notando 
as diferenças mais significativas entre as duas 
6 – Na Meta- Posição, identifique as mencionadas características ROLE, 
assim como funciona os TOTSs. 
7 – Faça o seguinte: 
A – Associe-se na situação desafiadora e identifique o objetivo 
B – De volta na Meta-Posição, dissociado, tenha em mente o objetivo 
C – No espaço dos recursos, associe-se às características do estado de 
recursos (Pistas de Acesso, submodalidades, fisiologia enquanto pensa no 
objetivo) 
8 – Volte no local que ERA desafiador com as mudanças feitas e faça 
Acompanhamento do Futuro 
 

ESPAÇO DO PROBLEMA X ESPAÇO DA 
SOLUÇÃO 
Usando o Modelo ROLE de muitas formas diferentes em sua prática como 
Master Practitioner   
 
Debate, tarefa. 
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INTEGRANDO CINCO 
POSIÇÕES SISTÊMICAS NA PNL 
 
Trabalhar com o explorador sem que ele revele o conteúdo. 

1 – Pedir que o explorador identifique o “problema” e as implicações 

sistêmicas e ecológicas que envolvem outra ou “outras” pessoas. 

2 – Identificar psicogeograficamente posições e suas sinestesias: 

(Sinestesia = Onde no corpo se manifestou, direção, intensidade, ritmo etc.) 

• Eu 

• O outro 

• Um mentor com recursos para lidar com um problema 

• Alguém ciente de a, b e c 

• Um observador externo completamente alheio a todos. 

3 – Perguntar para o explorador onde ele se sente com melhor conjunto de 

recursos para lidar com a questão 

4 – Ir para a posição psicogeográfica escolhida, reativar a sinestesia e 

combiná-la com as demais formando uma nova. Obs.: Se o “Outro” não for 

escolhido, não integrá-lo na sinestesia NESTA ETAPA. Ampliar para além do 

“EU”, abarcando então o outro e tudo o mais.  

5 – Fazer acompanhamento do futuro com integração sistêmica, 

congruência, rapport, modelo Milton e tudo o que você sabe. 


