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Padrões Master de Linguagem 
Inspirado em textos e no trabalho de Robert Dilts. 

 

“Magia de conversação : Palavras para despertar novas visões para 

nosso mundo” 

 

A linguagem é um aspecto essencial para a codificação e 

comunicação de nossa experiência e idéias. É ao mesmo tempo uma 

representação para a experiência e um meio de comunicação. A linguagem 

é o cerne de Programação Neurolinguística . 

PNL estuda a influência que a linguagem tem em nossa programação 

cognitiva e outras funções do nosso sistema nervoso, e também a forma 

como a nossa programação mental e nervosa forma sistemas e se refletem 

em nossos padrões de linguagem.  

A língua falada é uma característica exclusiva da raça humana, e é 

considerada um dos fatores-chaves que distingue os humanos de outras 

criaturas.  

Sigmund Freud, por exemplo, acreditava que as palavras eram o 

instrumento básico da consciência humana e, como tal, tinham poderes 

especiais. Como ele disse :“Palavras e magia eram no início uma e a mesma 

coisa”, e até hoje, palavras retém grande parte de seu poder mágico. 

Através das palavras, uma pessoa pode gerar para outra felicidade ou 

desespero. Através de palavras, o professor transmite o seu conhecimento 

para o aluno, o orador empolga sua audiência e um juiz determina suas 

sentenças e decisões. Palavras evocam emoções e são universalmente 

meios pelos quais nós influenciamos nossos semelhantes. 
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A PNL nos ensina que o funcionamento do nosso sistema nervoso 

(neuro) está intimamente ligada à nossa capacidade para a linguagem 

(lingüística). As estratégias (Programas) através das quais se organizam e 

orientam o nosso comportamento são compostas de padrões neurológicos 

e verbais. 

Dilts faz referências ao livro A Estrutura da Magia”, onde Richard 

Bandler e John Grinder se esforçaram para definir alguns princípios por trás 

da aparente "mágica" da linguagem a qual Freud se refere . 

Todas as realizações da raça humana, tanto positivas quanto 

negativas, envolveram o uso da linguagem. Em primeiro lugar, vamos 

utilizá-la tanto para representar a nossa experiência, raciocinando, 

pensando, fantasiando, ensaiando quanto como um sistema de 

representação, criando um modelo de nossa experiência. Este modelo do 

mundo que nós criamos pelo nosso uso de representação da linguagem é 

baseado em nossas percepções do mundo.  

Nossas percepções são também parcialmente determinadas pelo 

nosso modelo ou representação.  

Em segundo lugar, usamos a linguagem para comunicar nosso 

modelo ou representação do mundo. Quando usamos a linguagem para nos 

comunicarmos com outros, podemos estar de falando, discutindo, 

escrevendo, palestrando, cantando entre muitas outras coisas. 

De acordo com Bandler e Grinder, a linguagem serve como um meio 

para representar ou criar modelos de nossa experiência, bem como para 

comunicar assuntos. Palavras podem refletir e moldar experiências 

mentais. Isso as torna ferramentas poderosas para o pensamento e outros 

processos mentais inconscientes ou conscientes. 
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Ao acessar a estrutura profunda para além das palavras específicas 

utilizados por um indivíduo , podemos identificar e influenciar as operações 

mentais em nível  de processo refletidas através de padrões de linguagem 

dessa pessoa. 

A linguagem não é apenas um " epifenômeno " ou um conjunto de 

signos arbitrários pelos quais comunicamos  nossa experiência mental. É 

uma parte fundamental da nossa experiência mental. Como Bandler e 

Grinder destacam: “O sistema nervoso que é responsável pela produção do 

sistema representativo da linguagem é o mesmo sistema nervoso através 

do qual os seres humanos produzem outros modelos do mundo visual, 

cinestésico, etc . . . Os mesmos princípios de estrutura estão operando em 

cada um destes sistemas .” 

Podemos entender a estrutura dos nossos sistemas de linguagem de 

forma paralela à estrutura dos nossos outros sistemas de percepção . Assim 

, a estrutura e os princípios da linguagem se espelham na estrutura e 

princípios da percepção . As estratégias para " formação de conceitos ", 

porém, viriam mais a partir dos "princípios de estrutura " (isto é, sintaxe ou 

gramática) da língua do que do conteúdo específico do vocabulário ou 

palavras. 

Assim, a linguagem pode ser paralela e talvez até mesmo substituir 

as experiências e atividades em nossos outros sistemas de representação. 

Uma implicação importante disso é que ' falar ' algo pode fazer mais do que 

simplesmente refletir a nossa percepção, podendo realmente criar ou 

alterar as mesmas. Isto implica num papel potencialmente profundo e 

especial para a linguagem no processo de mudança e cura. 
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A PNL começa com uma concepção de linguagem como um " 4 – 

tupla”. Ou seja, palavras ou "estruturas superficiais (Ad) são símbolos ou 

códigos para grupos de representações sensoriais armazenadas ou" 

estruturas profundas "derivadas dos quatro canais sensoriais básicos: 

Visual, Auditivo tonal, cinestésico e olfativos . A relação básica da linguagem 

para a experiência é representada como Ad <At,V,K,0> , onde as estruturas 

superficiais verbais (Ad) tanto disparam quanto são derivadas da estrutura 

sensorial profunda representada por <At,V,K,0> . Assim, a linguagem é um 

"operador" que organiza e estrutura outros aspectos da nossa experiência. 

 

Estrutura Profunda - Experiência Sensorial e 
Padrões 

 

' Estruturas de Superfície ' Verbais tanto disparam quanto são 

derivadas de Experiências Sensoriais. 

Esta relação da à linguagem um papel especial como um "meta 

modelo", um modelo de nossos outros modelos mentais, algo que outros 

animais não possuem. É a nossa capacidade de construir meta modelos que 

nos permitem um grau especial de escolha e flexibilidade em relação à 

nossa experiência do mundo. 
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O foco da PNL em relação à linguagem é mais sobre os padrões , 

processos e forma de linguagem do que sobre seus conteúdos específicos. 

Ou seja, a PNL identifica certas classes de palavras - por exemplo, 

nominalizações (substantivações) , predicados de base sensorial, 

ambiguidades , comandos embutidos, etc. – as quais refletem processos de 

omissão, distorção e generalização em nossa experiência e modelos  

mundo. Estes tipos de padrões formais refletem processos de nível superior 

, como crenças, pressupostos e suposições , os quais têm uma maior 

influência sobre a nossa percepção do mundo do que quaisquer conteúdos 

específicos . 

A PNL também enfatiza os aspectos não-verbais da linguagem como 

um elemento fundamental na formação e comunicação de nossos modelos 

de mundo. A Sintaxe Somática , por exemplo, explora padrões não verbais, 

tais como movimentos e gestos. Ambos tanto dão forma quanto refletem 

nossas experiências internas e representações. 

 

Nominando de Forma Própria 
Os nomes que damos às coisas determinam o seu significado para 

nós. Da mesma forma que um pai ajuda a criança a aprender a 

compreender e efetivamente interagir no mundo , ensinando a criança os 

nomes próprios de objetos, eventos e emoções , a liderança eficaz envolve 

dar voz com o tipo de linguagem que apoie os valores centrais dos membros 

da equipe , qualidades pessoais e capacidades. 

Estudos feitos sobre a relação entre linguagem e saúde ( Rodin, 1986) 

, por exemplo, indicam uma ligação entre a saúde física, o senso de controle 

e " rotulagem dos sintomas”. O senso de controle do paciente influenciou 
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a forma como ele experimentou e rotulou sensações corporais como 

sintomas relevantes para a saúde ou doença. Em outras palavras , as 

pessoas que têm menos de um senso de controle são mais aptos a rotular 

uma sensação física como um "sintoma" da doença. Da mesma forma o 

rótulo dado a uma sensação física especial afetará o grau de controle que 

uma pessoa sente sobre isso. Por exemplo , um paciente com uma dor de 

estômago pode dizer "meu estômago dói " (a sensação corporal ) ou " eu 

estou começando uma gripe" ( um sintoma de uma doença) . Este tipo de 

rotulagem determina muito sobre a forma como a pessoa se aproxima de 

lidar com sua situação. 

Um nome de "adequado" pode ser definido como aquele que traz o 

melhor para a pessoa, reconhecendo a intenção positiva de quaisquer 

outras pessoas envolvidas na situação e , ao mesmo tempo , reconhecendo 

a experiência. Frases como: "Eu falhei ", "Eu não sou bom o suficiente " e 

"Eu fiz o meu melhor , mas ainda não alcancei meu objetivo ", por exemplo 

, poderiam ser usadas para descrever a mesma situação. Cada uma, no 

entanto, terá um impacto diferente sobre o estado interno da pessoa que 

fala. 

Um nome que traz “o melhor em alguém enquanto humilha outros 

ainda não seria um " nome adequado ". Rotular algo de uma forma que 

coloca a si mesmo para baixo ou nega a alguém seus recursos próprios 

também não é um nome adequado. Um nome que destaca os aspectos 

positivos da pessoa ou de outros, mas que esconde ou nega os problemas 

reais de uma experiência, também não é um " nome adequado ". 

Exemplo: “Eu vou dar um jeito na sua vida”. Eu nego seus recursos para tal 

empreitada. 
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“Eu vou ajudar você a despertar e usar o seu potencial” reconhece o 

potencial e recursos do outro. 

Uma nomenclatura adequada é um tipo de reenquadramento verbal. 

Nomenclatura adequada ajuda as pessoas a verem as suas experiências de 

maneira a despertarem uma perspectiva mais ampla colocando-as em 

contato com recursos e potenciais soluções. É particularmente importante 

no que diz respeito às declarações sobre a identidade. 

Exercício de Reenquadrar com uma Palavra 
Uma maneira simples de praticar “nomenclatura adequada é 

explorar reenquadramentos de uma palavra” . Isso é feito tomando uma 

palavra que expressa uma determinada ideia ou conceito e encontrando 

outra palavra para essa ideia ou conceito que atribui um significado mais 

positivo ou negativo sobre o conceito. 

Como o filósofo Bertrand Russell apontou com humor: "Eu sou firme, 

você está obstinado, ele é um idiota cabeça-dura".  

Aplicando a fórmula de Russell, que poderia gerar algumas outros 

exemplos, tais como : 

Estou indignado , você está irritado , ele está fazendo um barulho por 

nada.  

Eu reconsiderei, você mudou de ideia, ele voltou atrás em suas 

palavras 

Eu cometi um erro genuíno, você torceu os fatos , ele é um maldito 

mentiroso.  

Eu sou compassivo, você é light, ele é um "bobalhão ". 
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Cada uma dessas declarações tem um conceito específico ou refere-

se à uma experiência colocada em várias perspectivas diferentes por 

"reenquadramento" com palavras diferentes.  

Considere as palavras: " dinheiro ", por exemplo. "Sucesso", 

"ferramenta", "responsabilidade", " corrupção", "energia verde ", etc. são 

todas a palavras ou frases que colocam diferentes "enquadramentos" em 

torno da noção de "dinheiro ", trazendo diferentes perspectivas potenciais. 

Tente formar alguns “reenquadramentos de uma só palavra” para alguns 

dos seguintes conceitos: 

 

responsável (por exemplo, estável , rígido ) 

brincalhão (por exemplo , flexível, insincero ) 

estável (por exemplo, confortável , chato ) 

frugal (por exemplo , sábio, mesquinho ) 

amigável (por exemplo , agradável, ingênua ) 

assertivo (eg, confiante , desagradável ) 

respeitoso ( por exemplo , atencioso , comprometendo ) 

global ( por exemplo , expansivo, pesado) 

responsável (por exemplo, estável , rígido ) 

brincalhão (por exemplo , flexível, insincero ) 

estável (por exemplo, confortável , chato ) 

frugal (por exemplo , sábio, mesquinho ) 

amigável (por exemplo , agradável, ingênua ) 

assertivo (por exemplo, confiante , desagradável ) 

respeitoso (por exemplo , atencioso , comprometendo ) 

global ( por exemplo , expansivo, pesado) 
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EXERCÍCIO: 

EM TRIOS, um sugere uma palavra ou frase e os demais reenquadram. 10 

minutos. 

 

Molduras e Perguntas para a Geração de  
Reenquadramentos Verbais Positivos 
Declaração do problema:( Eu sou / não sou / não posso / etc. ) 

______________________________________ 

Moldura de Resultado: Qual é o resultado que você quer? 

Intenção Positiva : Qual é a intenção positiva por trás da declaração? 

Moldura de Oportunidade : Isso é uma oportunidade para que? 

Moldura de Resultado: 

Eu não sou um bom negociador . Eu quero melhorar minha habilidade como 

negociador. 

Eu julguei mal a situação. Eu gostaria de ser capaz de julgar as situações 

com mais precisão. 

Eu não consigo ter sucesso em _______ . É muito importante para mim para 

ter sucesso em _________ . 

Intenção Positiva: 

Eu não sou um bom negociador . Eu quero ser honesto sobre minhas 

competências. 

Eu avaliei mal a situação. É importante para mim ser responsável por 

minhas decisões . 

Eu não consigo ter sucesso em _______ . Eu quero colocar a minha energia, 

onde ele vai fazer a maior diferença. 
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Moldura de Oportunidade: 

Eu não sou um bom negociador . Esta é uma oportunidade para eu testar 

os limites da minha competência e desenvolver novas habilidades . 

Eu avaliei mal a situação. Esta é uma oportunidade para eu melhorar 

minhas decisões e capacidades. 

Eu não consigo ter sucesso em _______. Esta é uma oportunidade para eu 

descobrir como usar o minha energia mais sabiamente. 

EM TRIOS fazer exercício gerando exemplos sucessivos por dez minutos. 
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Linguagem e Crenças 
 

Linguagem e Crenças Limitantes 
As três áreas mais comuns de crenças limitantes centram-se em 

torno de questões de desesperança , desamparo e inutilidade . Estas três 

áreas de crenças podem exercer uma grande influência na saúde mental e 

física de uma pessoa. 

1. Desesperança: A crença de que o objetivo desejado não é viável, 

independentemente das capacidades das pessoas de tentarem algo. 

2. Desamparo: Crença de que o objetivo desejado é possível, mas a 

pessoa não é capaz de alcançá-lo. 

3. Inutilidade: A crença de que a pessoa não merece o objetivo 

desejado por causa de algo que é ou tenha (ou não) ou fez (ou não fez). 

Desesperança ocorre quando alguém não acredita que um 

determinado objetivo desejado é mesmo possível. É caracterizada por um 

senso no qual: "Não importa o que eu faça, isso não vai fazer a diferença. O 

que eu quero não é possível obter. Está fora do meu controle. Eu sou uma 

vítima. " 

Desamparo ocorre quando a pessoa, mesmo acreditando que o 

resultado existe e é possível de ser alcançado, não acredita que será capaz 

de fazê-lo. A pessoa produz um senso onde: "É possível para os outros 

atingirem esse objetivo, mas não para mim. Eu não sou bom o suficiente ou 

capaz o suficiente para realizá-lo. " 

Inutilidade ocorre quando, mesmo o objetivo desejado sendo 

possível e que a pessoa tenha a capacidade de alcançá-lo, esta não merece 

receber o que quer. Frequentemente diz coisas do tipo: "Eu sou uma farsa. 
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Eu não pertenço a isso. Eu não mereço ser feliz ou saudável. Há algo 

basicamente e fundamentalmente errado comigo como pessoa e eu 

mereço a dor e sofrimento que estou experimentando. " 

Para serem bem sucedidas, as pessoas precisam mudar esses tipos 

de crenças limitantes para crenças envolvendo esperança para o futuro, 

sentimento de capacidade e responsabilidade, e um senso de autoestima e 

pertencimento. 

Obviamente, as crenças mais difundidas são as que se referem a 

nossa identidade. Alguns exemplos de crenças limitantes sobre identidade 

são:  

“Eu / sou impotente / inútil / a vítima. "  

"Eu não mereço ter sucesso. "  

" Se eu conseguir o que eu quero eu vou perder alguma coisa. "  

" Eu não tenho permissão para ter sucesso. " 

Crenças Limitantes, por vezes, podem funcionar como um " vírus de 

pensamento” com uma capacidade destrutiva semelhante ao de um vírus 

ou vírus biológico . O ' Vírus de Pensamento' é uma crença limitante que 

pode se tornar um " profecia auto - realizável " e interferir com os próprios 

esforços e capacidade de curar ou melhorar e contêm suposições implícitas 

e pressupostos que os tornam  difíceis de serem identificados e desafiados. 

Crenças limitantes e vírus de pensamento , muitas vezes surgem 

como  "impasses", como se fossem aparentemente intransponíveis para o 

processo de mudança . Neste impasse , a pessoa vai sentir algo como : "Eu 

tentei de tudo para mudar, e nada funciona”. Lidar de forma eficaz com 

impasses envolve encontrar a crença limitante essencial que reside em seu 

núcleo e acolhê-la  neste lugar. 
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Em última análise, nós transformamos crenças limitantes e nos 

tornamos imunizados” para  o  “vírus do pensamento” ampliando e 

enriquecendo os nossos modelos de mundo,  tornando-nos mais claros 

sobre as nossas identidades e missões. 

Crenças limitantes, por exemplo, são muitas vezes desenvolvidas, 

para cumprir um propósito positivo, como proteção, estabelecendo limites, 

experimentar uma sensação de poder pessoal, etc. Ao reconhecer estas 

intenções mais profundas e atualizar nossos mapas mentais para incluir 

outras formas mais eficazes para cumprir essas intenções , crenças muitas 

vezes, podem ser alteradas com uma quantidade mínima de esforço e dor. 

Muitas crenças limitantes surgem como um resultado de (sem resposta) 

para perguntas 'como...? '.  Ou seja, se uma pessoa que não sabe como 

alterar o seu comportamento , pode construir a crença: "Esse 

comportamento não pode ser mudado”.  Se uma pessoa não sabe como 

realizar uma tarefa em particular, pode desenvolver a crença : "Eu sou 

incapaz de concluir com sucesso essa tarefa”.  Assim , muitas vezes é 

também importante fornecer as respostas para uma série de perguntas do 

tipo "como fazer" para ajudar a transformar crenças limitantes . Por 

exemplo, a fim de lidar com uma crença , do tipo : "É perigoso mostrar as 

minhas emoções ", devemos responder à pergunta " Como posso mostrar 

minhas emoções e ainda me sentir seguro? ". 
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Crenças limitantes podem ser transformadas ou atualizadas quando 

identificamos as intenções positivas e pressupostos que estão na base da 

crença e fornecendo alternativas e novas respostas para perguntas do tipo 

"como"  . 

 

Como um exercício simples, pratique transformar as seguintes 

crenças limitantes em perguntas “como” : 

É perigoso tentar algo novo. (por exemplo, " Como alguém pode tentar algo 

novo e ficar seguro ? ") 

Se eu conseguir o que eu quero agora , algo de ruim vai acontecer 

mais tarde. 

Eu não sou criativo o suficiente para ser bem sucedido. 

Eu estou velho demais para realmente aprender algo novo.  

Eu sou muito jovem para ter alguma coisa importante para contribuir. 

EXERCÍCIO 

EM GRUPOS DE TRÊS. Responder aos exemplos, criar mais cinco similares 

com base no que já ouviram e responder em grupo. 

CONCLUSÃO: 

Em resumo, crenças limitantes podem ser atualizadas e transformado 

quando : 
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• Identificamos e reconhecemos a intenção positiva subjacente.  

• Identificamos  quaisquer pressupostos ou suposições implícitas ou 

inconscientes na base da crença . 

• Alargamos a percepção das cadeias de causa-efeito ou " equivalências 

complexas" relacionados coma crença .  

• Fornecemos informações do tipo 'como'  com respeito a alternativas para 

o cumprimento da intenção positiva ou propósito da crença limitante . 

• Esclarecemos ou atualizamos as relações fundamentais que formam o 

senso de missão e propósito, e recebemos apoio positivo a nível de 

identidade. 

 

Molduras Verbais para Eliciar Declarações 
sobre Crenças Limitantes 
Crenças e verbalizações de crenças, geralmente tomam a forma do que é 

conhecida como  causa e efeito" e "declarações de equivalência complexa" 

de acordo com o Meta modelo. A pessoa passa a acreditar que “algo” é o 

resultado ou consequência de alguma outra coisa, ou que “algo” é 

evidência de ou significa outra coisa. As declarações a seguir usam essas 

formas verbais como uma forma de explorar e extrair aglomerados de 

crenças limitantes relacionados com a sensação de desesperança, 

desamparo e inutilidade. O preenchimento das declarações com relação à 

alguma situação ou área em sua vida na qual você possa se sentir preso ou 

em um impasse pode ajudá-lo a descobrir importantes crenças limitantes 

as quais podem ser abrangidas por outros processos de mudança de crença 

e técnicas . 
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Se eu conseguir o que quero, então 

_________________________________________.  

O que você perde ou o que poderia dar errado se você conseguir o que 

você quer? 

Conseguir o que eu quero significaria 

_______________________________________ . 

O que significaria negativamente sobre você ou outras pessoas  se 

conseguir o que quer? 

Conseguir o que eu quero fará 

_____________________________________________.  

Que problemas podem ser causados pelo fato de conseguir o que quer ? 

A situação nunca vai mudar porque 

_________________________________________.  

Que restrições ou bloqueios mantém as coisas do jeito que são? 

Eu não posso conseguir o que quero porque 

__________________________________. 

O que o impede de conseguir o que quer ? 

Não é possível para mim conseguir o que eu quero porque 

______________________ . 

O que faz com que seja impossível para você conseguir o que quer? 

Eu não sou capaz de conseguir o que eu quero porque 

__________________________. 

O que a deficiência de pessoal impede de obter o seu resultado ? 

Eu sempre vou ter esse problema porque 

____________________________________ . 
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O que o impede de alcançar seu resultado que nunca pode ser mudado? 

É errado querer ser diferente, porque 

_____________________________________ . 

O que faz com que seja errado ou impróprio querer mudar ? 

Eu não mereço conseguir o que eu quero porque 

______________________________. 

O que você fez , ou não fez , que faz você ser indigno de conseguir o que 

quer ? 

EXECÍCIO: 

EM GRUPOS DE TRÊS OU CINCO elaborar e trabalhar com desafios 

semelhantes cinco exemplos semelhantes às estruturas acima. 
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Construindo um Sistema de Crenças Vencedor 
 

Um sistema de crença ajuda as pessoas a ganharem experiências sobre : 

 •Uma expectativa de um futuro positivo 

 • Um sentimento de capacidade e responsabilidade 

 • Um senso de autoestima e de pertencimento 

A expectativa de um futuro positivo é produzida por estarem disponíveis 

resultados desejáveis que estejam dentro de nosso alcance . O senso de 

capacidade e responsabilidade vêm da confiança de que temos um bom 

plano e possuímos os recursos necessários para tomar as medidas 

comportamentais necessárias para atingir com sucesso os resultados 

desejados. O senso de autoestima e pertencimento é o resultado do grano 

qual alguém acredita estar, incluindo o que nós merecemos e temos  

permissão e o apoio para mobilizar as capacidades e qualidades necessárias 

para sermos bem sucedidos. 

Crenças vencedoras estão diretamente relacionadas com os cinco 

componentes fundamentais da cadeia de causa e efeito necessária para 

alcançar a mudança. Estes cinco componentes incluem: 

1 . Os resultados que o indivíduo, equipe ou organização estão tentando 

alcançar. 

2 . Os passos que conduzem a esses resultados . 

3 . Os comportamentos ou ações requeridos para tomar as medidas 

necessárias para percorrer o caminho. 

4 . O plano, especificando as capacidades e qualidades necessárias para, 

efetivamente, executar esses comportamentos e ações. 
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5 . As pessoas ou equipe que deve possuir as capacidades e qualidades 

necessárias para assumir as ações e concluir com êxito o caminho que 

conduz ao resultado desejado . 

As pessoas formam crenças -chave as quais afetam sua percepção com 

relação à cada um desses cinco elementos de mudança . Estas crenças têm 

a ver com : 

1 . A conveniência do resultado ( a força de sua ligação com os valores 

centrais ) . 

2 . A convicção de que é possível alcançar os resultados através do percurso 

especificado de passos . 

3 . O julgamento de quão apropriado (isto é , ético, difícil , prático, etc.), os 

necessários comportamentos e ações são ( independentemente de haver 

ou não , acredita-se que eles vão produzir o resultado desejado ) . 

4 . A confiança que os indivíduos, equipe ou empresa envolvidos percebem 

a respeito de serem capazes de usarem suas capacidades com respeito de 

ser(em)  são capaz(es) de seguir o plano e executar os comportamentos e 

as ações necessários para o sucesso desejado. 

5 . O senso de responsabilidade, de valer à pena e permissão que os 

indivíduos envolvidos, equipe ou empresa percebem no que diz respeito ao 

uso de suas capacidades, seguindo com o plano e alcançando o resultado 

desejado . 

A criação de um sistema de crenças vencedoras envolve comunicar e 

justificar a confiança em cada um dessas cinco crenças -chaves. 
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Crenças Vencedoras 
(ASSESSEMENT SHEET  - Ficha de Avaliação) 

O objetivo desta planilha é ajudar você a identificar e avaliar as crenças-

chaves necessárias para com o sucesso alcançar os resultados desejados . 

Comece a pensar em um objetivo que você gostaria de alcançar e escreva-

o abaixo : 

Objetivo: 

____________________________________________________________ 

Nos espaços abaixo , avalie o grau de crença em seu objetivo com relação à 

cada um dos itens: cabeça, coração e vísceras. 

Trata-se de uma escala de 1 a 5, sendo 1 o mais baixo e 5 o mais alto grau 

de crença.  

Verifique a sua. 

a. "Minha meta é desejável e importante.  Quero alcançá-la. ” 

Cabeça : 1 2 3 4 5 

Coração : 1 2 3 4 5 

Vísceras : 1 2 3 4 5 

 b.  "É possível  eu chegar ao meu objetivo. ” 

Cabeça : 1 2 3 4 5 

Coração : 1 2 3 4 5 
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Vísceras : 1 2 3 4 5 

c . "O que eu tenho que fazer para alcançar o meu objetivo é adequado e 

ecológico.” 

Cabeça : 1 2 3 4 5 

Coração : 1 2 3 4 5 

Vísceras : 1 2 3 4 5 

d . "Eu tenho os recursos que preciso para alcançar o meu objetivo.” 

Cabeça : 1 2 3 4 5 

Coração : 1 2 3 4 5  

Vísceras : 1 2 3 4 5 

e. "Eu tenho a responsabilidade e mereço alcançar o meu objetivo.” 

Cabeça : 1 2 3 4 5 

Coração : 1 2 3 4 5 

Vísceras : 1 2 3 4 5 

e. "Eu mereço alcançar o meu objetivo.” 

Cabeça : 1 2 3 4 5 

Coração : 1 2 3 4 5 

Vísceras : 1 2 3 4 5 
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Exercício: Usando Mentores Internos para 
Fortalecer Confiança e Crença 
Os passos a seguir podem ser usados para ajudar os clientes a construir  

confiança e fortalecer uma crença através da utilização de mentores 

internos. 

1 . O que mais você precisa saber , adicionar ao seu objetivo ou acreditar 

para ser mais congruente ou confiante? 

2 . Quem seria o seu mentor para tal conhecimento ou crença ? Imagine 

onde o mentor estaria localizado fisicamente em torno de você  para 

melhor lhe dar apoio. 

3 . Ponha-se na pele de seu mentor e olhe para si mesmo através  dos olhos 

de seu mentor ( segunda posição ). Que mensagem ou conselho o mentor 

tem para você ? 

4 . Volte para o seu próprio ponto de vista ( primeira posição ) e receba a 

mensagem. Como ela afeta o seu grau de confiança e congruência ? 

 

Crenças, tanto capacitadoras quanto limitantes, são muitas vezes 

construídas em relação ao feedback e reforço de pessoas significativas . 

Nosso senso de identidade e missão , por exemplo, é geralmente definido 

em relação à outras pessoas importantes que servem como pontos de 

referência para os maiores sistemas nos quais percebemos a nós mesmos 

como parte . Pelo fato de que a identidade e missão formam a estrutura 

maior  que envolve nossas crenças e valores , estabelecer ou lembrar 

relações significativas pode exercer uma forte influência sobre as crenças . 

Assim , esclarecendo as relações-chaves e mensagens recebidas no 
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contexto dessas relações , muitas vezes facilitam mudanças de crenças de 

forma espontânea. 

Mentores são geralmente pessoas importantes que nos ajudaram a 

descobrir nossas próprias competências inconscientes e a fortalecer valores 

e crenças , muitas vezes através de seu próprio exemplo. Mentores 

ajudaram a moldar ou influenciar nossas vidas de uma forma positiva 

ressoando , liberando ou revelando algo profundo dentro de nós. Identificar 

mentores relacionados às crenças no processo de avaliação de crença pode 

ajudar a fortalecer espontaneamente a nossa confiança e congruência. 
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Prestidigitação Verbal 
 

Os padrões de prestidigitação verbal foram formulados por Robert 

Dilts  em 1980, como resultado da modelagem de padrões verbais de 

pessoas  como  Sócrates de Platão, Jesus , Abraham Lincoln, Mohandas 

Gandhi , Clarence Darrow, Shakespeare, Mark Anthony , Milton Erickson, e 

Richard Bandler , entre outros .  

Dilts tentou codificar alguns dos principais mecanismos linguísticos 

que esses indivíduos usaram para persuadir outros de forma eficaz e 

influenciar crenças e sistemas de crenças. Tais padrões são uma poderosa 

ferramenta para conversação e mudança de crença. 

Geralmente os padrões de prestidigitação verbal podem ser 

caracterizados como "reenquadramentos verbais" os quais influenciam as 

crenças e os mapas mentais a partir dos quais as crenças foram formadas. 

O termo " Sleight of Mouth" é derivado a partir da noção de " Sleight of 

Hand ", que é um tipo de mágica com cartas, que é caracterizada pela 

experiência "agora você vê, agora você não vê”.  

Para entender os padrões de prestidigitação verbal é importante 

esclarecer a relação entre crenças e valores. Valores são definidos pelo 

Dicionário Webster como "princípios, qualidades ou entidades que são 

intrinsecamente valiosos ou desejáveis”. Para PNL , valores são um exemplo 

clássico de "estruturas profundas", as quais são importantes experiências 

subjetivas, mas também estão distantes de expressões superficiais 

específicas, sob a forma de comportamentos concretos e experiências 

sensoriais. 
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Valores são expressos por palavras como "sucesso", " segurança", 

"amor", "integridade", etc. Essas palavras são conhecidas como 

"nominalizações" (substantivações) em PNL. 

Como rótulos, elas tendem a ser muito mais distantes de qualquer 

experiência sensorial específica do que palavras como "cadeira", "corrida", 

"casa", etc. Isso as torna muito mais suscetível aos processos de 

generalização, eliminação e distorção. Não é incomum para duas pessoas 

reivindicarem e partilharem os mesmos valores e ainda agirem de forma 

bastante diferente em situações semelhantes, pois suas definições 

subjetivas dos valores variam bastante. 

Para ganhar sentido prático, os valores devem ser conectados à 

experiências através de crenças. Crenças conectam valores com o meio 

ambiente, comportamentos, pensamentos e representações , ou a outras 

crenças e valores. Crenças definem a relação entre os valores e as suas 

causas, indicadores e consequências. Uma declaração típica de crença liga 

um determinado valor com alguma outra parte de nossa experiência. A 

declaração de crença, " O sucesso exige trabalho duro", por exemplo, liga o 

valor "sucesso" a uma classe de atividade ("trabalho duro"). A declaração 

"O sucesso é principalmente uma questão de sorte ", conecta o mesmo 

valor com uma classe diferente de atividade.  

Dependendo de qual dessas crenças uma pessoa tenha, ele ou ela 

provavelmente adotarão uma abordagem diferente para tentar alcançar o 

sucesso. 

Crenças normalmente são expressas sob a forma dos padrões Meta 

Modelo conhecidos como "equivalência complexa " e " causa – efeito”. 
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Equivalências complexas são declarações linguísticas que implicam 

"equivalências " entre diferentes aspectos da nossa experiência ("A = B ", 

ou " A significa B"). Este padrão de linguagem é tipicamente usado para 

fazer as definições de valores e estabelecer evidências de que valores foram 

ou não cumpridos ou violados. Dizer que " A frequência cardíaca de repouso 

de 60 batimentos por minuto é saudável " ou " ter um monte de dinheiro 

significa que você é bem sucedido são exemplos de equivalências 

complexas que refletem crenças”. 

Declarações de causa-efeito (caracterizadas por palavras como 

"causa", " faz", "força", " levam a", " resulta em ", etc.) valores de vínculo 

causal a outros aspectos da nossa experiência. Essas estruturas linguísticas 

são usadas para definir as causas e consequências de valores particulares.  

Um ditado clássico de Benjamin Franklin: "Dormir cedo e acordar 

cedo fazem um homem saudável, rico e sábio", é uma afirmação de fatores 

causais que conduzem à realização de certos valores. O ditado "o poder 

corrompe " ou " o amor cura " são considerações futuras referentes às 

consequências de valores relacionados com experiências. 

 

Crenças são normalmente expressas na forma de um complexo de 

equivalência complexa ou causa-efeito. Assim, a partir da perspectiva do 

Meta Modelo, declarações de crenças envolvem nominalizações e 

execuções perdidas que estão ligados a outras nominalizações, execuções 
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perdidas , ou substantivos e verbos  não especificados através equivalências 

complexas e afirmações de causa-efeito . 

 

No modelo de prestidigitação verbal , uma completa " declaração de 

fé " deve conter uma afirmação de equivalência complexa ou causa-efeito 

. Uma verbalização , como :  

"As pessoas não se importam comigo", por exemplo , ainda não é uma 

"declaração de crença” completa. É uma generalização em relação ao valor 

"cuidar ", mas ainda não revela as crenças associadas à generalização. Para 

obter as crenças relacionadas a esta generalização, seria preciso perguntar: 

"Como você sabe que pessoas não se importam com você ? " e  "O que faz 

as pessoas se importarem com você ? " ou " Quais são as consequências das 

pessoas não se importarem com você ? " e " O que significa que as pessoas 

não se importarem com você? ". 

Crenças Conectam Valores à vários aspectos da nossa experiência 

Tais crenças são muitas vezes eliciadas por meio de palavras " 

conectivas ", tais como " porque ", "sempre ","se", "depois ", " portanto ", 

etc., ou seja , "As pessoas não se preocupam comigo porque ... . "As pessoas 

não se preocupam comigo se ...." ,"As pessoas não se preocupam comigo , 

portanto, .... ". 

Os padrões de prestidigitação verbal podem ser vistos como 

operações verbais que mudam ou reformulam os vários elementos e 

ligações os quais compõem as equivalências complexas e causas – efeitos 

que formam crenças e declarações de crenças. Eles são, essencialmente, 

uma descrição das formas através das quais se pode fazer 



 

É proibida a utilização desta obra por qualquer meio sem autorização prévia do autor, 
sujeitando o infrator às penalidades da lei, cabendo exclusivamente ao adquirente o uso 

pessoal do material. 
André Percia | www.Ressignificando.com 

32 

reenquadramentos de conteúdo ou contexto para determinadas 

declarações de crenças. 

O objetivo da prestidigitação verbal não é atacar ou humilhar alguém 

por ter uma crença limitante , ao contrário, é ajudar a pessoa a ampliar e 

enriquecer o seu mapa do mundo , a fim de tornar-se "aberto a duvidar" da 

crença limitante e " aberto a crer " em alguma coisa mais poderosa. 

 

A Meta- Estrutura das Crenças 
Há uma série de dimensões de nossas experiências que são 

influenciadas por nossas crenças e que também estão envolvidas na 

formação e manutenção das mesmas. 

Nossa experiência sensorial é o que fornece a matéria-prima a partir 

da qual construímos nossos mapas de mundo. Crenças são generalizações 

extraídas a partir dos dados de nossa experiência, e geralmente são 

atualizadas e corrigidas pela experiência. Como um modelo de nossas 

experiências, crenças necessariamente excluem e distorcem aspectos das 

experiências que foram desenvolvidas para representar. Isto dá à crenças o 

potencial de nos limitar tão facilmente quanto de nos fortalecer. 

Valores dão significado as nossas crenças e experiências. Eles são o 

nível mais alto de “intenções positivas " para refletir ou apoiar a crença. 

Crenças conectam valores às nossas experiências através de declarações de 

" causa-efeito " e " equivalência complexa". 

Expectativas fornecem a motivação para a manutenção de uma 

generalização ou crença particular. Expectativas se relacionam com as 

consequências, que imaginamos virem da consequência do apego à uma 
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crença particular. As consequências particulares que uma crença ou 

generalização produz determina a utilidade da crença. 

 

Nossos estados internos atuam como filtros em nossa experiência e 

impulso para nossas ações. Eles são muitas vezes a embalagem ou o 

fundamento que sustenta uma crença particular ou generalização, e 

determinam a energia emocional investida na manutenção da crença. 

São as interligações entre esses vários componentes da nossa 

experiência de vida que formam o que Richard Bandler se refere como o " 

tecido da realidade”. A função de nossas crenças é fornecer ligações 

fundamentais entre esses elementos básicos os quais compõem o nosso 

mapa do mundo. 

Nossas crenças são generalizações que unem experiências, valores, 

estados e expectativas internas e formam o tecido ou estrutura do qu 

consideramos “realidade”. 

Considere, por exemplo , uma criança aprendendo a andar de 

bicicleta. Uma crença fortalecedora , como " Eu posso aprender", pode unir 

valores fundamentais associados à aprendizagem , tais como 'diversão' e ' 

auto -desenvolvimento'  com um estado interno de "confiança"  e uma 

expectativa do tipo , "Eu vou ficar cada vez melhor. Valores fornecem a 

motivação e o estímulo para a a criança a continuar tentando, mesmo que 

venha a cair com bastante frequência.  

Como a criança é capaz de experimentar mais períodos em que  

mantém o equilíbrio antes de cair , isso reforça a generalização, "Eu posso 

aprender", bem como o estado de confiança , a expectativa de melhoria e 

os valores de diversão e auto-aperfeiçoamento . 
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Crenças saudáveis mantém sua conexão com essas várias dimensões. 

Nossas crenças naturalmente mudam e atualizam-se na medida em que 

passamos por mudanças de valores, expectativas, estados internos e 

quando temos novas experiências. 

Crenças limitantes podem surgir como resultado da mudança de 

qualquer um desses componentes para uma formulação negativa ou 

"moldura problemática” . Uma vez estabelecidas, as crenças limitantes 

podem exercer uma influência sobre qualquer um ou todos os diferentes 

componentes.  

Por exemplo: a criança que está aprendendo a andar de bicicleta tem 

um irmão mais velho ou irmã que já é capaz de andar de bicicleta com 

competência. Apesar de que isso pode proporcionar uma forte motivação 

para a criança mais nova aprender a andar, também pode desenvolver 

expectativas inadequadas. A criança pode esperar  andar  tão bem quanto  

seu irmão mais velho  e comparar seu desempenho negativamente ao dele. 

Como o desempenho não corresponderá às suas expectativas, a criança 

pode gerar uma “moldura problema” de fracasso , levando a um estado 

interno de frustração. Além de produzir sentimentos desconfortáveis, o 

estado interno negativo pode afetar o desempenho da criança, causando -

lhe quedas com mais frequência. Ela pode começar a construir a 

expectativa: "Eu vou cair de novo", alimentando uma profecia auto -

realizável. Eventualmente, a fim de evitar desconforto contínuo e 

frustração, a criança pode estabelecer a crença , "Eu nunca vou ser capaz 

de andar de bicicleta ", e parar de tentar andar. 

Quando as crenças limitantes e generalizações ficam conectadas com 

as intenções e experiências a partir da qual foram estabelecidas, as 
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omissões e distorções eventualmente tornam-se atualizadas ou corrigidas, 

como resultado de novas experiências, alteradas no estado interno, e 

expectativas revisadas. Novos dados ou "contra exemplos" que não se 

encaixam com a generalização vão levar a pessoa a reconsiderar a validade 

de sua crença limitante. 

Se uma criança que tenha construído a generalização , "Eu não posso 

andar de bicicleta ", é encorajada e apoiada a continuar a tentar (e é capaz 

de perceber o seu "fracasso" como "feedback "), acabará aprendendo a 

manter o equilíbrio, e começará a ter algum sucesso.  

Tipicamente pode levar a criança a começar a pensar: "Bom, talvez 

eu possa aprender isso, afinal”. Com o sucesso contínuo, a criança vai 

reenquadrar sua crença anterior naturalmente, reformulando –a. 

A criança torna-se mais "aberta a acreditar " que é capaz de aprender 

a andar de bicicleta , e aberto a dúvidar”de suas limitações percebidas . 

As perguntas básicas para desafiar ou reforçar uma crença: 

1 . Quais estados internos apoiam (ou inibem ) a crença ? 

2 . Quais são os valores (prioridades , intenções ) que fortalecem (ou 

enfraquecem ) o seu compromisso com a crença? 

3 . Que expectativas vão dirigir ou motivar (ou atrapalhar ) a crença ? 

4 . Que experiências reforçarão ( ou corroer ) a crença ? 

 

Padrões de Prestidigitação Verbal 
(Robert Dilts) 

Há quatorze padrões distintos os quais ajudam a desviar a atenção ou 

ampliar o mapa de uma pessoa em diferentes direções.  
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O não é atacar a pessoa ou a crença, mas sim de reformular a crença e 

ampliar mapa da pessoa do mundo de tal maneira que a intenção positiva 

por trás da crença pode ser mantida através de outras opções. 

QUEIXA 1: Você fala alto, é mal-educado! (Equivalência Complexa) 

QUEIXA 2: Sou tímido, jamais terei um bom relacionamento 

QUEIXA 3: PNL é manipulativa 

 

Meta-Quadro 
 Avaliação da crença como um processo em um contexto orientado para a 

percepção da crença enquanto crença. 

Pergunta do Meta Quadro: Qual é a crença sobre essa crença que poderia 

mudar ou enriquecer a percepção da crença?  

1 - Você acredita nisso por que: 

Foi Criada de outra forma 

Não sabe o que dizer 

Tem andado muito estressada 

2 – Você acredita nisso por que: 

Está operando com conceitos rígidos sobre papéis nos relacionamentos 

Não sabe como agir – ainda – de outra forma 

Tem uma imagem estereotipada e rígida sobre si mesmo. 

Ainda não conhece as novas definições sobre introversão e extroversão 

onde ambas as características podem ser positivas 

3 – Você ainda acredita nisso por que: 

Não conhece profundamente a PNL 

Tem um conceito estereotipado sobre abordagens diretivas 
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Estratégia da Realidade 
Com base no fato de que pessoas agem com base em suas percepções 

cognitivas construindo crenças sobre o que seria a realidade. 

Pergunta da Estratégia da Realidade: Que percepções cognitivas do mundo 

são necessárias para que tivesse construído essa crença? Como alguém 

teria de ter percebido o mundo para que essa crença fosse verdadeira? 

1 - Como você pode definir que falar alto significa falta de educação? 

2 – Como pode provar que aquilo o que pensa ser timidez necessariamente 

impediria um relacionamento? 

3 – Como você pode estabelecer que práticas da PNL são manipulativas? 

 

Modelo de Mundo 
 Como fica a crença filtrada por outro modelo de mundo? 

Pergunta do Modelo de Mundo: Qual modelo de mundo diferente que 

forneceria uma perspectiva diferente sobre esta crença? 

1 - Para sua criação pode ser que signifique má educação, mas venho de 

uma família onde se expressar livremente é uma virtude. 

2 – Como pessoas de diversas culturas lidam com abordagens nos 

relacionamentos? 

3 – Você já conversou sobre isso com alguém com grande reputação na 

PNL? 

 

Aplicado à Si Mesmo 
Avaliar o critério usado pela própria pessoa para estabelecer a crença 

Pergunta do Aplicado a si mesmo: Como você pode avaliar a própria 

declaração de crença de acordo com o relacionamento ou critérios 

definidos pela crença? 
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1 – a) Isso é algo péssimo para se dizer...  

1 – b)Você não acha que é melhor uma pessoa se expressar do que reprimir 

o que precisa resolver? 

2 – Sabia que repetir esse tipo de coisa só reforça esse padrão? 

3 – O que você faz? Se eu sugerisse que sua prática de trabalho manipula 

pessoas, como se sentiria? 

 

Mudança do Tamanho do Enquadramento 
 Reavaliação da crença mudando enfoques de tempo, pessoas envolvidas 

ou perspectivas diferentes. 

Pergunta da Mudança do tamanho do enquadramento: Que moldura maior 

(ou menor) de tempo,  número maior ou menor de pessoas, perspectiva 

maior ou menor mudaria as implicações da crença para algo mais positivo? 

1 - Você estranha agora, mas com o passar do tempo saberá reconhecer a 

importância de que eu me expresse verdadeiramente. 

2 – Quando aprender mais sobre fatores da personalidade humana e 

adquirir mais flexibilidade interna e externa, como acha que vai se sentir? 

3 – Quando eu te explicar mais sobre abordagens diretivas e aplicações 

práticas dos conceitos da PNL talvez reconheça que as práticas da PNL 

possam ser descritas de outra forma. 

 

Hierarquia de Critérios 
 Quais são possíveis critérios mais importantes que os definidos pela 

crença? 

Pergunta da Hierarquia de critérios: Qual critério é potencialmente mais 

importante do que aqueles definidos pela crença mas que ainda não tenha 

sido considerado? 
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1 - É falta de educação ficar dizendo que os outros são mal-educados 

2 – O que existe de bom em você além do que ainda acredita que seja 

“timidez”? 

3 – Você sabia que muitas coisas que levariam anos em terapias tradicionais 

são resolvidas bem mais rapidamente com a PNL? 

 

Intenção 
Qual o Intento positivo da permanência do estado problemático? O que 

esta parte que produz a crença quer fazer lá no fundo pela pessoa? 

Pergunta da Intenção: Qual é o propósito positivo ou intenção desta 

crença? Esta parte que ainda mantém você neste estado, quer fazer o que 

de mais importante para você através disso? 

1 - Eu não queria ser mal-educado, apenas deixar fluir minha emoção 

2 – Fico me perguntando o que este desafio pode nos ensinar sobre pessoas 

e relacionamentos… 

3 – A PNL não é manipulativa, ela otimiza resultados 

 

Consequência 
 Buscar o entendimento de um efeito o qual pode advir da crença ou 

relação por esta definida. 

Pergunta da Consequência: Qual poderia ser um efeito positivo da crença 

ou da relação definida pela crença? 

1 - Se eu não pudesse me expressar livremente, talvez corresse o risco de 

ser mal-educado 

2 – O que pode acontecer a partir do momento em que considerar o que 

existe de bom em você e como isso pode se expressar adequadamente num 

relacionamento… 
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3 – Se a PNL não resolvesse rapidamente muitas coisas ai sim poderia ser 

considerada manipulativa 

 

Redefinição 
Substitui-se uma palavra ou conceito com significado semelhante porém 

com outro sentido. 

Pergunta da Redefinição: Que outra palavra pode ser usada para substituir 

uma das palavras usadas na declaração de crença que significa algo 

semelhante, mas com implicações mais positivas? 

1-a) Eu não estava sendo mal-educado, eu apenas estava falando com 

emoção 

1-b) Eu não estava sendo mal-educado, só não me dou conta as vezes de 

como me expresso. 

2- a)  Você não é tímido, apenas tem um estilo único de ser 

2- b) Você não perderá relacionamentos, fará escolhas melhores! 

3 ) A PNL não  é manipulativa, é objetiva e eficaz! 

 

Outro Objetivo 
Mudar o foco do objetivo e a importância dada à crença 

Pergunta de Outro objetivo: O que outro resultado ou problema pode ser 

mais relevante do que o declarado ou implícito pela crença?  

1 - A questão não tem haver com boa ou má educação, e sim com o fato de 

ser ou não eficaz na minha comunicação. 

2) – A questão não é encaixar você num estereótipo, e sim descobrir uma 

forma – agora – para que seja feliz consigo e em relacionamentos. 

3) -  A questão não é determinar se há ou não alguma manipulação, mas o 

quanto ela pode efetivamente resolver problemas. 
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Contra Exemplo 
Identificar circunstâncias e condições onde a crença não se aplica. 

Pergunta para o Contra - exemplo: O que é um exemplo ou experiência que 

é uma exceção à regra definida pela crença? 

1 - Conheço muitas pessoas que falam manso, mas te ferram pelas costas! 

2 – Conheço muitas pessoas tímidas que tem relacionamentos 

maravilhosos! 

3 – Um fisioterapeuta manda você fazer exercícios e procedimentos 

previamente tidos como apropriados com base em seu conhecimento, tal 

como a PNL o faz, e as pessoas não o considerariam manipuladores. 

 

Segmentação para Cima 
 Generalizar, pois assim mudamos a percepção de elementos previamente 

segmentados. 

Pergunta para Segmentar para cima: Que elementos maiores ou classes 

estão implícitos na crença, mas e tem um relacionamento mais rico ou mais 

positivo do que os estabelecidos na mesma? 

1 - Você realmente acha que todo mundo que fala alto é mal-educado? 

2 – Você acha que tipos de personalidade tem haver com tipos de relações? 

3 – Você acha que todo procedimento estruturado é uma manipulação? 

 

Segmentação para Baixo 
Especificar, pois segmentando em elementos mais específicos, mudamos as 

relações e significados. 

Pergunta para Segmentar para baixo: Que elementos menores ou 

segmentos estão implícitos na crença, mas tem um relacionamento mais 

rico ou mais positivo do que os estabelecidos na crença? 
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1 - Em que palavra falada você acha que elevei minha voz? 

2 – Que expressão sua poderia fazer acreditar que é tímido? 

3 – Em que abordagem específica da PNL você imaginou haver 

manipulação? 

 

Analogia 
Relação análoga diferenciada ou metáfora os quais desafiam o significado. 

Pergunta da Analogia: Qual  pode ser outro relacionamento que seja 

análogo ao definido pela crença (uma metáfora para a crença), mas que 

tenha implicações diferentes? 

1 - Você poderia dizer que uma típica família italiana reunida e falando alto 

é um grupo de pessoas mal-educadas? 

2 – Você diria que todos os ingleses são tímidos? 

3 – Você diria que médicos, dentistas e fisioterapeutas são manipuladores? 

 

Resumo de Prestidigitação Verbal (Sleight of 
Mouth) 
Uma das melhores maneiras de aprender e aplicar Sleight of Mouth é 

fazendo perguntas relacionadas com os diversos padrões. De certa forma, 

cada um dos padrões pode ser considerado uma resposta à uma série de 

perguntas-chaves que levam a diferentes perspectivas e posições 

perceptivas. Resumo dos 14 Padrões: 

1. Intenção: Qual é o propósito positivo ou intenção desta crença?  

2. Redefinição: Que outra palavra pode ser usada para substituir uma das 

palavras usadas na declaração de crença que significa algo semelhante, mas 

com implicações mais positivas?  
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3. Consequência: Qual poderia ser um efeito positivo da crença ou da 

relação definida pela crença?  

4. Segmentar para baixo: Que elementos menores ou segmentos estão 

implícitos na crença, mas tem um relacionamento mais rico ou mais 

positivo do que os estabelecidos na crença?  

5. Segmentar para cima: Que elementos maiores ou classes estão implícitos 

na crença, mas e tem um relacionamento mais rico ou mais positivo do que 

os estabelecidos na mesma?  

6. Contra - exemplo: O que é um exemplo ou experiência que é uma 

exceção à regra definida pela crença?  

7. Analogia: Qual pode ser outro relacionamento que seja análogo ao 

definido pela crença (uma metáfora para a crença), mas que tenha 

implicações diferentes? 

8. Aplicado a si mesmo: Como você pode avaliar a própria declaração de 

crença de acordo com o relacionamento ou critérios definidos pela crença?  

9. Outro resultado: O que outro resultado ou problema pode ser mais 

relevante do que o declarado ou implícito pela crença?  

10. Hierarquia de critérios: Qual critério é potencialmente mais importante 

do que aqueles definidos pela crença mas que ainda não tenha sido 

considerado?  

11. Mudança do tamanho do enquadramento: Que moldura maior (ou 

menor) de tempo,  número maior ou menor de pessoas, perspectiva maior 

ou menor mudaria as implicações da crença para algo mais positivo?  

12. Meta Quadro: Qual é a crença sobre essa crença que poderia mudar ou 

enriquecer a percepção da crença?  
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13. Modelo do Mundo: Qual modelo de mundo diferente que forneceria 

uma perspectiva diferente sobre esta crença?  

14. Estratégia Realidade: Quais  as percepções cognitivas do mundo são 

necessárias para que tivesse construído essa crença? Como alguém teria de 

ter percebido o mundo para que essa crença fosse verdadeira? 

 

Exercício – Prestidigitação Verbal 
A turma fará grupos. 

Cada membro de um grupo falará uma crença limitante que seja sua ou que 

tenha ouvido.  

1 - Trabalhar a Intenção Positiva da Crença Limitante. 

Os outros membros do grupo vão desafiar usando um dos critérios de 

Prestidigitação verbal e o grupo irá identificar. 

 2 - Fazer rapport e calibrar a pessoa especialmente em casos de crenças 

pessoais.  

3 - Checagem ecológica ao final da rodada e acompanhamento do futuro. 

4 - Alguém conduz o processamento e faz Ponte ao Futuro 
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Prestidigitação Verbal e PNL Master 
Padrões de prestidigitação verbal podem ser sequenciados e combinados 

para formar estratégias e influenciar as crenças e sistemas de crenças. A fim 

de evitar ser (ou parecer) combativo ou confrontador, a estratégia 

fundamental para a sua utilização é o de acompanhar e conduzir .  

 

1 . Encadeamento de Crenças 
Na PNL, o termo " encadeamento " refere-se a uma forma de ancoragem 

na qual as experiências estão conectadas numa sequência específica, 

levando de um estado inicial a um estado desejado . O elemento-chave no 

estabelecimento de uma cadeia eficaz é a seleção dos estados de transição 

escolhido para ligar o estado do problema ao estado desejado . Esses 

estados de transição funcionam ajudando o movimento individual mais 

facilmente na direção do estado desejado. É frequentemente difícil para 

uma pessoa caminhar do estado atual ao desejado. 

Vamos imaginar que uma pessoa está presa num estado de frustração, e 

quer se motivar para aprender algo novo. É difícil apenas mudar da 

“frustração” para a “motivação” e neste processo, provavelmente, pessoas 

vão criar tensão ou conflito tentando forçar-se indo de um para o outro .  

O encadeamento prevê o estabelecimento de dois ou três passos 

intermediários ou estados entre a frustração e a motivação. 

As cadeias mais eficazes são aquelas que, gradativamente, acompanham e 

conduzem do estado problemático para o estado desejado . Se o estado do 

problema é negativo e o estado desejado é positivo , isso implicaria em 

movimentos de forma gradual  do estado negativo para outro estado, que 

é apenas “um pouco negativo”, como confusão, por exemplo. Do estado 
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um pouco negativo, um pequeno mas significativo passo pode ser dado 

para um estado que é “ligeiramente positivo, digamos, “curiosidade” sobre 

o que pode acontecer a seguir. Em seguida, é relativamente simples dar um 

passo a partir do estado pouco positivo para o “estado desejado” de 

motivação.  

É claro que, dependendo da distância fisiológica e emocional entre os 

presentes e desejados estados , mais passos intermediários podem  ser 

adicionados . 

Encadeamento de estados: da frustração ao Motivação 

Ao selecionar os estados que devem fazer parte de uma cadeia, prefira 

estados contíguos os quais tenham algum grau de sobreposição fisiológica 

, cognitiva ou emocional.  

Por exemplo: Frustração e confusão compartilham algumas características 

. Da mesma forma , confusão e curiosidade em relação a certas 

características. Ambos envolvem incerteza sobre um resultado , 

curiosidade e motivação também têm semelhanças, pois ambos envolvem  

ir uma direção particular. 
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Encadeamento de Crenças - Procedimento Básico  
O estabelecimento da sequência de estados em uma cadeia e a ligação de 

um estado com outro é mais fácil através do processo de ancoragem . 

Historicamente , a técnica PNL de "encadeamento de âncoras" usou 

ancoragem cinestésica . Uma maneira de criar uma cadeia de crenças é 

adicionar distinções linguísticas , tais como padrões de prestidigitação 

verbal , com a sequência de âncoras cinestésicas . 

Como exemplo, você pode colocar no chão quatro espaços para formar 

uma cadeia indo do Estado do Problema (crença limitante) para o estado 

desejado (crença capacitadora), com duas etapas intermediárias : 

a. Localização # 1: A crença limitante ( Estado Problemático) 

b . Localização # 2: A intenção positiva da crença limitante 

c . Localização # 3: A redefinição de alguns aspectos da declaração da   

     crença limitante que faz um estado “um pouco positivo” 

d . Localização # 4: Uma “crença fortalecedora” que é uma consequência da 

intenção positiva e redefinição ( Estado Desejado ) 

 

1 . De pé no local  do Estado do Problema , escolha uma crença limitante a 

qual você gostaria de trabalhar com (por exemplo, "É difícil para mim 

aprender padrões de linguagem , porque eu fico confuso e entediado com 

as palavras).  

Preste atenção no estado interno associado com a crença limitante. Em 

seguida , saia do local e quebre o estado. 

 

2 . De pé no local do estado desejado, entre num estado interno no qual 

você se sentiu 'alinhado' e ' sábio'. É apenas necessário que experimente o 

estado interno positivo. 
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3 . Volte para o local do "estado do problema", e ande fisicamente através 

de outras etapas da cadeia para ter uma noção do movimento do estado 

atual para o estado desejado.  

Mais uma vez,  é importante  apenas buscar um sentimento para as 

mudanças no estado interno. Você ainda não precisa estar consciente de 

quaisquer alterações na crença ainda. 

 

4 . Volte para o espaço da crença limitante e, em seguida, dê um passo 

adiante para o local considerando a "intenção positiva" .  

Explore o propósito positivo da crença limitante experimentando palavras 

diferentes até encontrar uma expressão que realmente mude o seu 

sentimento e estado interno para algo mais positivo, (por exemplo, “sentir-

me mais associado e conectado com o que estou aprendendo "). 

 

5 . Dê um passo à frente, mais uma vez, entrando no espaço' redefinição' . 

Reafirme a crença limitante , mas redefina as palavras -chaves da crença 

para refletir melhor o que você descobriu sobre a intenção positiva.  

Explore como diferentes reenquadramentos verbais podem ajudar a dar-

lhe diferentes perspectivas sobre a crença. Mais uma vez , continue a 

procurar palavras diferentes , até que você tenha encontrado algumas que 

alterem significativamente o seu sentimento com relação à crença, (por 

exemplo, "É difícil para mim prestar atenção aos padrões de linguagem , 

quando eu fico confuso e aborrecido porque eu ouço apenas as palavras e 

não presto atenção aos meus sentimentos e relacionamentos com outras 

pessoas. " ). 
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6 . Dê um passo à  frente de novo, para o local do estado desejado, e 

formule uma declaração de crença positiva a qual que incorpore a intenção 

positiva da crença limitante, mas que também seja capacitadora e 

enriquecedora.  

Mais uma vez certifique-se de que as palavras realmente estimulem 

sentimentos positivos quando você as diz, (por exemplo, "Eu realmente 

posso gostar de aprender padrões de linguagem quando eu fico associado 

e conectado a meus sentimentos e relacionamentos com outras pessoas 

enquanto eu estou ouvindo as palavras"). 

 

7 . Caminhe ao longo da cadeia várias vezes , repetindo as declarações 

associadas com cada localização, até que pareça haver um fluxo fácil e 

suave do estado atual até o estado desejado, tanto no nível  linguístico 

quanto no cinestésico . 

 

2 . Cadeias de Significado 
A Cadeia de significado é um tipo de crença corrente que pode ser usada 

para ligar uma crença limitante a possibilidades mais positivas através do  

padrão de Prestidigitação Verbal de redefinição .  

Cadeias de significado usar a estrutura: 
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Em uma cadeia de significado , um rótulo ou avaliação negativa (A- ) está 

ligado a uma conclusão mais positiva (D +) através da criação de uma cadeia 

de " equivalências complexas" (B e C ),  sendo que cada uma dessas 

redefinem o julgamento limitante de uma forma mais positiva .  

No exemplo a seguir , o rótulo negativo " incapaz de aprender " está ligado 

a ser "um aluno completo " através de uma cadeia simples de significado. 

"Pedro, sente-se incapaz de aprender. (A- ) Isso significa que ele é um 

aprendiz lento (B) , e sendo um aprendiz lento, isso significa que ele leva 

mais tempo para aprender (C), e ,levando mais tempo para aprender, isso 

significa que é um aluno mais completo ( D +) , então isso  significa que 

alguém que se sinta incapaz de aprender é um aluno mais completo " . 

 

Exercício 
Preencha os espaços em branco abaixo para praticar a criação de uma 

cadeia de significados em relação à algumas crença limitante ou 

generalização. 

a) A-( uma qualidade negativa , situação ou experiência ) 

___________________________ ( Por exemplo , " Fracasso " ) 

b) significa B ( uma qualidade ou característica neutra ou não tão negativa) 

___________________________________ (Por exemplo, " significa que eu 

tentei não funcionou " ) 

c) que significa C ( outra qualidade ou característica neutra ou ligeiramente 

positiva) 

___________________________________ (Por exemplo, "o que significa 

que eu tenho mais experiência sobre o que é e não é eficaz " ) 
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d ) o que significa que D + ( uma qualidade positiva , característica ou 

experiência ) 

_______________________ Por exemplo, " o que significa que será mais 

fácil encontrar uma solução adequada " ) 

Portanto ____________________________ (A- : "fracasso" ) 

significa ______________________________ (D +: "que será mais fácil 

encontrar uma solução adequada " ) . 

Eu ter fracassado (A) significa que eu tentei e não funcionou (B), o que 

significa que eu tenho mais experiência sobre o que é ou não é eficaz (C), o 

que significa que será mais fácil encontrar uma solução adequada(D+). Isso 

tudo significa que EU TER FRACASSADO (A) significa QUE EU SEREI CAPAZ 

DE ENCONTRAR UMA SILUÇÃO ADEQUADA(D+). 

Em TRIOS, elaborar CINCO exemplos similares e ANALISAR AS CADEIAS DE 

SIGNIFICADO E SUAS IMPLICAÇÕES. 

 

3 . Cadeias de Causas 
Cadeia de causas é um outro tipo de método que liga uma crença particular 

à um mapa mais enriquecido do mundo através de uma série de 

consequências . Estabelecer uma cadeia de causas envolve a conexão de 

um fenômeno particular a outros comportamentos e experiências através 

de declarações 'causa e efeito' (semelhante ao modo 'modelagem causal’. 

É usado no Modelo Milton como uma maneira de formar sugestões 

hipnóticas ) .  

Cadeias de causas usam a estrutura: 
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Esta estrutura é ilustrada no seguinte exemplo : 

" Se a visualização de si mesmo como uma pessoa saudável (A) torna uma 

pessoa mais esperançosa (B) , e a esperança reduz o stress (C), e a redução 

do estresse reduz a chance da doença (D- ), então a visualização si mesmo 

como uma pessoa saudável reduz as chances de doença "  (A muda D). 

Neste caso , a redução de um estado problemático ("doença ") está ligada 

ao processo de visualização, estabelecendo uma série de consequências 

resultantes da visualização como causa inicial. 

A definição de uma cadeia de causas pode ser feito , respondendo às 

seguintes perguntas: 

a) Qual qualidade negativa , característica ou experiência (D- ) você gostaria 

demudar? (por exemplo, "raiva" ) _______________________ 

b) O processo , situação ou ocorrência ( C ) causa a qualidade negativa , 

característica ou experiência? (por exemplo, " decepção" ) 

_________________________________________ 

c) O processo , situação ou ocorrência (B ) faz com que C ? (por exemplo, 

"expectativas"  fazem a “decepção”). 

__________________________________________  
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d ) O processo , situação ou ocorrência (A ) faz com que B? (por exemplo, " 

o foco em um determinado caminho ou resultado " fazem es “expectarivas” 

) _________________________________ 

Desde  que A causa B , B provoca C, e C causa D, isso faz com que , então, 

ajustando A ____________________  (Por exemplo, " O foco" ) venha a 

mudar D- _____________________ (por exemplo, " raiva " ) . 

 

Exercício: 
Em TRIOS, gerem QUATRO EXEMPLOS de cadeias de causas. 

Cadeias de causas também podem ser usadas para reforçar uma crença 

positiva ou generalização ligando um estado ou conclusão desejada à 

comportamentos com atividades que darão a uma pessoa um maior 

sentido de participação e influência. Mais uma vez , isso é feito através da 

criação de uma série de consequências , como é demonstrado no exercício 

seguinte . 

a) Qual qualidade positiva , característica ou experiência (D +) você gostaria 

de viver mais ? ______________________________________ (Por 

exemplo, " paciência " ). 

b) O processo , situação ou ocorrência ( C ) causa a qualidade positiva, 

característica ou experiência? 

_______________________________________  (por exemplo, "aceitação" 

causa “paciência ). 

c) O processo , situação ou ocorrência (B ) faz com que C ? 

________________________________ (Por exemplo, " a confiança de que 

as coisas vão sair OK" faz com que ocorra a  aceitação). 

d ) O processo , situação ou ocorrência (A ) faz com que B? 
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_________________________________ (Por exemplo, " a mudança para 

uma perspectiva de prazo maior " faz com que " haja a confiança de que as 

coisas vão sair OK"). 

Desde que  A causa B , B provoca C, e C faz com que D, então, reforçando A 

___________________ ( " Mudança para uma perspectiva de longo prazo 

") facilitará  D +____________________ ( " paciência " ) . 

Em TRIOS. Trabalhar o REFORÇO DE DUAS CRENÇAS POSITIVAS DE CADA 

INTEGRANTE. 

 

4 . Ponte de Valores 
Intenções positivas , muitas vezes tomam a forma de valores-chaves (ou 

seja , segurança , realização , respeito, qualidade, etc.). O 

Reenquadramento Verbal pode ser usado para ajudar pessoas a resolverem 

conflitos ou incongruências com respeito à seus valores ou crenças . 

Situações muitas vezes surgem nas quais parece haver confrontos entre 

valores fundamentais de indivíduos ou grupos. Uma pessoa , por exemplo, 

pode desejar "crescimento" enquanto outros valorizam " segurança". A 

segunda pessoa pode acreditar que as medidas necessárias para promover 

o crescimento ameaçam sua sensação de segurança e, assim, resistir à ela. 

Esses tipos de incompatibilidades aparentemente fundamentais podem 

criar conflitos e resistências se não forem devidamente abordados. 

Uma maneira de lidar com os conflitos de valores aparentes é usar 

reenquadramento verbal para criar uma "cadeia" ligando os diferentes 

valores. Por exemplo: "crescimento" pode ser facilmente reformulado para 

" expandir possibilidades e escolhas". "Segurança" pode ser reformulado 

para " não ter todos os seus ovos em uma única cesta”. De muitas maneiras, 
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"possibilidades de expansão e opções "e" não colocar todos os ovos na 

mesma cesta" são bastante semelhantes. Assim, os reenquadramentos 

verbais simples cobriram a diferença entre os dois valores aparentemente 

incompatíveis. 

Digamos que uma pessoa tenha um valor fundamental da "qualidade ao 

passo que outra pessoa é mais interessada em " criatividade". Esses dois 

valores podem parecer inicialmente conflitantes uns com os outros( 

"qualidade" é "manter os padrões ", enquanto " criatividade " é " mudar as 

coisas " ) . " Qualidade ", no entanto , poderia ser reformulada como " 

melhoria contínua " e " criatividade " poderia ser reenquadrada como " 

produzir melhores alternativas”. Novamente, os  simples 

reenquadramentos podem ajudar as pessoas a criarem uma ponte e 

perceber a conexão entre valores aparentemente díspares. 

 

EXERCÍCIO EM TRIOS: 
USAR SEMPRE QUE POSSÍVEL DOIS EXEMPLOS DE CADA INTEGRANTE QUE 

SEJAM VERDADEIROS 

Para  fazer isso, use o seguinte formato:  

1 . Identifique uma área na qual as pessoas de diferentes culturas sociais ou 

organizacionais parecem um conflito. 

2 . Especifique os valores aparentemente incompatíveis relacionados com 

o conflito ou incongruência .Escreva os dois valores: valor  1 e   Valor 2 . 

3 . Reformule cada valor usando uma palavra ou frase que se sobreponha 

ao valor, mas ofereça uma perspectiva diferente. Veja se você pode 

encontrar dois reenquadramentos que " encadeiem " os valores 
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incompatíveis de maneira que os torne mais harmônicos e 

complementares. 

 

5 . Comparações e Enquadramento 
Outra estratégia para mudar as percepções relacionadas com crenças 

limitantes e generalizações é por comparações que fazem e estabelecem  

molduras.  

Uma dada experiência pode parecer mais positiva ou negativa , 

dependendo de com o que você a compara com algo mais . Em geral, se 

você comparar A + com B com C- , então B é negativo em comparação com 

A + , mas positiva em relação a C-. 

Por exemplo: comparado a Gandhi (A +) Eu sou um pecador comparação 

com Hitler (C- ) , eu sou um santo. " Frequentemente , as pessoas fazem 

apenas um lado da comparação, ou nenhuma comparação , polarizando 

assim sua perspectiva. 

 
 

Um método de usar Prestidigitação Verbal para " reenquadrar" crenças 

limitantes e generalizações é criar uma cadeia de consequências a qual 

“enquadra” a experiência problemática como a consequência de uma causa 
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positiva (como uma intenção positiva ), e como um direcionamento para 

um final positivo ,como no exemplo a seguir : 

" Medo ( B- ) é causado pelo desejo de proteger a si mesmo (A +). Medo 

também impede as pessoas de agirem prematuramente sobre algo (C) , o 

que ajuda-os a agir de forma mais ecológica (D +). Por isso o medo não é 

uma coisa tão ruim , porque a sua intenção positiva é a proteção e leva as 

pessoas a agirem de forma mais ecológica”.  

Este processo pode ser resumida com a seguinte estrutura : 

 
EXERCÍCIO EM TRIOS: 

DOIS EXEMPLOS PESSOAIS DE CADA INTEGRANTE SERÃO TRABALHADOS 

As perguntas a seguir podem ser usadas para criarem esse tipo de  

reenquadramento  de crenças" : 

a) Identifique um fator problemático, característica ou experiência (B) ? 

________________ (por exemplo, " Hesitação" ). 

b ) Qual é a intenção positiva (A) por trás da qualidade problemática, 

característica ou  experiência ? 

______________________________________ (por exemplo, " desejo de 

melhorar "  é a intenção positiva da “hesitação”). 

c) O que é uma consequência neutra ou ligeiramente positiva (C) resultante 

do fator ou , característica ou experiência problemática 
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_________________________________ (por exemplo, " hesitação " faz 

uma pessoa mais "consciente de suas próprias limitações " ). 

d ) Qual é a consequência positiva (D +) que resulta dessa primeira 

consequência ?______________________________________ (por 

exemplo, ser mais " humilde e  ter cuidado " resulta de estar “mais 

consciente das próprias limitações”). 

Portanto a Hesitação (B- ) vem do desejo de melhorar (A +). Hesitação 

também faz pessoas mais conscientes de suas próprias limitações (C) , o 

que os ajuda a serem mais humildes ecuidadosas (D +). Portanto hesitação 

não é uma coisa tão ruim, porque a sua intenção positiva é a melhora e faz 

com que as pessoas tenham mais humildade e cuidado " . 

 

6 . Alteração dos Níveis Lógicos 
Uma das prestidigitações verbais mais comuns e eficazes envolve a nova 

categorização de uma característica ou experiência de um nível lógico para 

outro (por exemplo, separando a identidade de uma pessoa a partir de suas 

capacidades ou comportamento ) .  

Julgamentos de identidade negativos são frequentemente o resultadoda 

interpretação de comportamentos específicos , ou a falta de capacidade de 

produzir certos resultado comportamentais , como declarações sobre a 

identidade de alguém . “Mudando um julgamento negativo de identidade” 

de volta para uma “declaração sobre o comportamento ou capacidades” de 

uma pessoa reduz significativamente o impacto negativo da situação 

original sobre a pessoa mental e emocionalmente. 

Como exemplo, uma pessoa pode estar deprimida sobre ter câncer, e 

referir-se a si própria ou como uma " vítima do câncer” (JULGAMENTO 
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DOBRE SUA IDENTIDADE). Isso poderia ser reenquadrado com a resposta: 

"Você não é uma vítima do câncer (A = identidade ) , você é uma pessoa 

normal que ainda não desenvolveu a capacidade para tirar o máximo 

proveito da conexão mente-corpo (B = capacidade ). MUDAMOS O 

JULGAMENTO SOBRE A IDENTIDADE PARA UMA DECLARAÇÃO SOBRE A 

CAPACIDADE.  Isso pode ajudar a pessoa a mudar sua relação com a doença, 

se abrir-se para outras possibilidades, e ver a si mesma como uma 

participante no processo de cura. 

O mesmo tipo de reenquadramento poderia ser feito com uma crença 

como "Eu sou um fracasso”(JULGAMENTO SOBRE A IDENTIDADE). Pode-se 

trabalhar: "Não é que você seja um " fracasso " (JULGAMENTO SOBRE A 

IDENTIDADE), é que você ainda não domina todos os elementos necessários 

para o sucesso” (DECLARAÇÃO SOBRE CAPACIDADES). Mais uma vez, isso 

coloca o julgamento limitante do nível de identidade de volta num quadro 

mais proativo e capaz de ser solucionado. 

Formalmente, este processo pode ser expresso da seguinte forma : 

Se o elemento { d } é um membro de um conjunto {C} e {C} é um membro 

de um conjunto maior {B} e {B} é membro de um conjunto ainda maior {A} 

Então { d } ^ {C} ^ {B } # { A}. No comportamento humano , o que  fazemos 

{ d } o é organizado em conjuntos de capacidades {C} que são organizados 

em um sistema de {B} crenças que são organizadas em conjunto  {A} que 

são nossas identidades . Categorizar algo em um nível lógico diferente 

muda seu significado e impacto. 
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EXERCÍCIO EM TRIOS: USAR DOIS EXEMPLOS PESSOAIS 
Estes tipos de reenquadramentos podem ser concebidos usando os 

seguintes passos : 

a) Identificar o julgamento identidade negativa (A- ) : 

Eu sou ________________________ (por exemplo, "Eu sou um fardo para 

os outros ." ). 

b) Identificar a capacidade ou comportamento específico que estão 

relacionados  seja ao estado presente ou ao estado desejado sugerido pelo 

julgamento da identidade ( B): 

Capacidade de _______________________ (por exemplo, " capacidade de 

resolver problemas por si " ) . 

c ) Substituir a capacidade ou o comportamento sobre o julgamento da 

identidade negativa : 

Talvez não seja que você seja um(a) ______________________ ( identidade 

negativa : por exemplo , " fardo para os outros " ) , é que você ainda não 

tem a capacidade de______________________  ( Capacidade específica ou 

comportamento: por exemplo, " resolver problemas por si " ) . 

 


