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A Matriz de Comunicação 
Robert Dilts desenvolveu uma forma de mapear e utilizar elementos 

essenciais no processo de comunicação, dando a chance de torná-la mais 

poderosa e eficaz. 

ELEMENTOS BÁSICOS: 
AS PESSOAS 

AS MENSAGENS 

O MEIO 

A comunicação mais elementar é aquela onde uma pessoa envia uma 

mensagem para a outra. Na prática, contudo, há outros elementos 

envolvidos: 

Comunicação da pessoa consigo 

Comunicação com uma pessoa 

Comunicação com poucas pessoas 

Comunicação com muitas pessoas 

Tipos de relacionamentos: 
A – Complementar: pai X filho, Patrão X Colaborador) 

B – Simétrico: CEO X CEO, irmãos 

C – Recíproco: Casal 

D – Meta- Complementares: Professor X Aluno, Coach X Coachee 

A comunicação é bastante afetada por estados internos das pessoas 

envolvidas, funcionando como filtros tanto no processo da recepção 

quanto da transmissão. É de extrema importância a administração dos 

estados internos e externos. 
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1 – Mensagem pretendida X Mensagem recebida 

2 – Conteúdo X Meta Mensagens 

Sabe-se que grande poder de comunicação está nas mensagens não 

verbais, muitas das vezes feitas de forma inconsciente, e chamamos as 

mesmas de meta mensagens. Estas podem informar sobre: 

A – O status e relacionamento entre as pessoas 

B – O tipo da mensagem 

C – O contexto da mensagem 

D – O estado das pessoas envolvidas 

E – O nível Neurológico envolvido: 

  

Ambiente: Sobre quando e onde... 

Ações e Comportamentos:O que está sendo feito 

Capacidade: Como 

Crenças e Valores: Por quê 

Identidade: Quem 

MEIO 
A mensagem pode ser enviada através de canais ou modalidades sensoriais: 

A – Corpo: Nível concreto gera ação 

B – Escrita: Organização de Idéias 

C – Voz: Sequenciamento de idéias 

D – Imagem: Sintetizam idéias 

A comunicação eficaz mistura canais e produz sequ6encias diversas. 
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CONTEXTO 
Onde vai ocorrer a comunicação, quanto tempo vai durar, qual a pauta, 

quais os objetivos da comunicação. Envolve aspectos tangíveis e 

intangíveis. A cultura também é um valor importante (Ex: A cultura 

empresarial para conduzir reuniões). 

COMUNICAÇÃO: 
1 – Pessoas envolvidas: 

2 – Estratégia Interativa: 

3 – Elementos do contexto: 

a) Objetivo da comunicação 

b) Forma de verificar o resultado 

c) Como a outra pessoa vai verificar o resultado 

d) Seu estado ideal para a comunicação 

e) Estado que o interlocutor deverá experimentar com sua 

comunicação 

f) Valores e critérios envolvidos 

4 – Elementos para análise na pessoa ou grupo: 

a) Valores e crenças 

b) Sistemas Representacionais 

c) Meta programas 

d) Fisiologia 

5 – Mensagem 

a) A mensagem que vai enviar 

b) As meta mensagens as quais usará 

c) Qualidade de relacionamento que pretende ter 

d) Quais níveis neurológicos serão ressaltados? 
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APÓS INTERAGIR COM O COMUNICADOR, AVALIAR SUA PERCEPÇÃO: 

1 – Objetivo da comunicação 

2 – Contexto: Valores e Critérios 

3 – O relacionamento pretendido 

4 – Mensagens e Meta Mensagens 

5 – Níveis Neurológicos 

6 – Estado  

7 – Sugestões para a melhora na comunicação  

Considerações para uma Comunicação Eficaz 
A – A proposta deve valer à pena 

B – Existe a possibilidade de realizar o pretendido 

C – Aspectos ecológicos da proposta 

D – Capacidade do comunicador para a realização 

E – Senso de merecimento dos resultados 

EXERCÍCIO:  
Em grupos. 

1 – Todos vão planejar uma comunicação: Palestra, conversa, técnica, jogo 

etc. 

2 – Em cada rodada uma pessoa apresenta e os outros avaliam, 

apresentações de dez minutos e três minutos de feedback por participante 

aspectos internos 
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Transformação Essencial 
 (Baseado em Conirae e Tamara Andreas) 

EU Essencial 
Experimentar a totalidade, paz interior, bem estar, amor e vivacidade 

• Equilíbrio e centramento corporal 

• Consciência corporal e emocional 

• Percepção clara do mundo 

• Saber o que se quer 

• Comportamentos alinhados com valores 

• Ação no melhor interesse pessoal e respeito com os demais 

• Consciência de quem sou 

• Estado cheio de recursos. Senso de escolha sobre  

• como se sente e o que se faz   

• Presença com o cliente 

• Rapport 

• Usar Meta Modelo, Modelo Milton e Reenquadramento 

• Calibrar aspectos não verbais e analógicos 

• Pistas de Acesso e Meta Programas 

Os Cinco Estados Essenciais 
Ser 

Paz Interior 

Amor 

Está tudo “Ok” 

Unidade 
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Quando se Atinge os Estados Essenciais 
É sempre um estado de ser em contraste com 

   fazer, ter, saber ou relacionar 

Não é dependente de outros 

Não é reflexivo tipo “amando a mim mesmo” 

Não é uma emoção específica como comfiança, esperança, satisfação, 

coragem ou orgulho 

Ao deparar-se com o estados essenciais, a parteem trabalho não consegue 

ir adiante ou começa a descrever as consequências de ter o estado essencial 

Mudanças fisiológicas: relaxamento, mudanças na cor da pele, respiração, 

tom etc. 

  



 

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 

11 

Transformação Essencial – Procedimento 
1 – Identificar a situação “problema” 

2 – Checar a ecologia do desejo de mudança 

3 – Perguntar para a parte que produz o problema: “O que ela quer fazer 

de positivo por você através desse problema mais importante que o 

problema?” Até chegar no “Âmago”. 

4- Trabalhar de forma associada a plenitude sinestésica do significado do 

âmago 

5 – Pressupondo que sente “X” (âmago) como fica então… (toda a 

sequênciade frente para trás até chegar no que seria a situação problema 

original. 

6 – Perguntar quantos anos tem essa parte que produzia o problema, 

perguntar onde ela está(no corpo, fora) e convidá-la a crescer e a 

amadurecer integrando-se junto com o resto da personalidade, imaginando 

que esse crescimento é percebido em forma de energia que se propaga por 

todas as dimensões do corpo. 

7 – Calibrar e trabalhar o resultado deste trabalho dizendo “Agora que 

sente (âmago) de forma mais amadurecida e integrada com todo o seu ser, 

como fica… (toda a sequência novamente de antes do âmago até o que 

seria o problema). 

8 – Ao final, perguntar se ainda há alguma parte que se objeta a integração 

proposta. Em caso afirmativo, pegar o “problema” e fazer tudo outra vez 

até que não hajam mais partes discordantes da integração. 

9 – Levar o âmago (ou âmagos) integrados na linha do tempo e interagir 

com os pais nos ventres maternos e consigo no ventre da mãe, deixando a 

energia do âmago e recursos para o processamento de uma diferença, 
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passando e atravessando as várias fases do “eu” na linha do tempo até 

receber no presente a conseqüência. 

10 – Fazer acompanhamento ao futuro e testar a ecologia de situações que 

poderiam ser problemas no passado. 

Atingindo o Âmago 
“O RETORNO DO MAGO”  

Extrato de de André Percia 

Uma mulher de vinte e oito anos, bonita e simpática, levantou a mão. 

Merlin convidou-a para sentar-se ao centro da infame “cadeira do transe” 

que havia colocado estrategicamente no centro para a próxima 

demonstração. 

Qual o seu nome, minha jovem? – Perguntou com docilidade e simpatia, 

sorrindo de forma parecida com o estilo da moça, buscando assim uma 

reciprocidade. 

– Eu me chamo Cíntia, disse já mais relaxada. 

– E o que podemos fazer por você? 

– Eu sou uma desenhista que estudei muito sobre minha arte e tenho 

talento – explicou – Estou começando minha carreira devagar, e os 

resultados ainda são pequenos perto do que sei que posso fazer. Eu tenho 

dificuldade em valorizar aquilo o que gosto. 

– Cíntia diga-nos uma coisa: como, especificamente, você produz esse 

estado de “não valorização”? Se eu quisesse “não me valorizar” igual a 

você, o que eu teria de fazer para ver, sentir ou ouvir exatamente o que 

você experimenta nesses momentos? 

– Primeiro eu ouço mais do que devia algumas pessoas que não têm 

resultados como os desejados por mim. Muitas delas acham lá no fundo 
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que eu também não terei. Quando fico só, ouço uma voz interna severa e 

persuasiva me dizendo que estou iludida, que neste país ser profissional 

nesta carreira é muito difícil e que, provavelmente, não terei sucesso. 

Merlin esperou um pouco até que ela terminasse de falar, e disse em 

seguida: 

– Cíntia: Agradeça a essa parte sua pela informação e solicite sua 

colaboração para o que estamos fazendo aqui. Pergunte a ela o que ela quer 

fazer de positivo por você através dessa atitude de alerta que ela produz? 

– Mas eu não acho positivo o que ela faz... 

– Nem eu, respondeu enfaticamente, meu amigo, mas vamos separar os 

meios da intenção original positiva. O que está por trás disso? O que ela 

quer de positivo para você ao te alertar, naquele exato momento em que 

ela produz aquilo o que está para ser modificado? 

Cíntia pensou um pouco e respondeu: essa parte quer zelar por mim e me 

dar segurança. 

– Ótimo, Cíntia. Agradeça a essa parte pela colaboração que ela está nos 

dando... e vamos pedir que ela continue a colaborar. Pergunte a ela o que 

ela quer para você que seja positivo e mais importante através da busca do 

zelo e da segurança... 

– Ela quer me proporcionar proteção e preservação. 

– Muito bom. Agradeça a essa parte pela colaboração que ela está nos 

dando... E vamos pedir que ela continue a colaborar ainda mais. Pergunte 

a ela o que ela quer para você que seja positivo e importante através da 

busca da proteção e da preservação... 

– Fazer-me ser “eu mesma”... 
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Uma mudança visível podia ser percebida em Cíntia. Como se a busca 

tivesse atingido um novo estágio, mais íntimo, mais positivo, e isso se 

refletia em sua postura, respiração, fazendo-a relaxar mais. 

– Agradeça de novo a essa parte pela colaboração que ela está nos 

prestando, continuou Merlin. Pergunte agora o que ela quer para você que 

seja ainda mais positivo e importante através da tentativa de fazer com que 

“seja você mesma”... 

– Essa parte quer que eu me auto-gerencie ou coisa parecida... 

– Muito bom, quem dera muitos tivessem uma amiga assim, eu só conheço 

uma que me quer tão bem, que é Scully! – Disse brincando enquanto Scully, 

ao ouvir seu nome, no colo de Estela, balançava freneticamente seu rabo. 

– Agradeça a essa parte pela colaboração que ela está nos dando... – 

continuou – vamos pedir que ela ajude a você ainda mais, a ela mesma, pois 

agora ela terá a chance de atingir verdadeiramente seu objetivo. Pergunte 

o que ela quer para você que seja ainda mais positivo e importante através 

da busca do auto-gerenciamento... 

– Ela quer que eu viva melhor e tenha um sentido espiritual na minha vida... 

Nesse ponto, a respiração dela estava mais tranqüila, e sua face estava mais 

corada. Algo se passava de diferente em sua mente. 

– Agradeça a essa parte pela colaboração que ela está nos dando... Vamos 

pedir que ela continue a colaborar. Pergunte o que ela quer para você que 

seja ainda mais positivo e importante através da tentativa de fazer com que 

“viva uma vida melhor” e tenha um “sentido espiritual”. 

– Essa parte quer que eu viva em harmonia com o “todo”. 

– Muito bom Cíntia. Noto que você tem realmente uma fiel escudeira 

lutando por causas muito nobres ao seu lado. Agradeça a essa parte pelas 
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informações valiosas que ela está nos dando... vamos pedir que ela 

continue a colaborar. Pergunte a ela o que quer para você que seja positivo 

e importante através da busca da harmonia com o todo? 

Cíntia pensou e respondeu...: – Unidade com o universo! 

Nesse momento, Cíntia estava emocionada. Sua expressão corporal havia 

mudado, Lágrimas de alegria desciam pelas suas faces, e ela estava ao 

mesmo tempo mais energizada, mas descontraída. 

– Existe ainda alguma coisa ainda mais importante e positiva por trás da 

busca da “unidade com o universo”? 

– Não... 

Merlin fez uma pausa, continuando bastante atento pata as reações de 

Cíntia. 

– Como se sente Cíntia? 

– Estou emocionada, no âmago essa parte quer algo muito bonito para 

mim... – disse enquanto mais lágrimas desciam. Sinto-me como se eu 

estivesse dando “cabeçadas” para buscar algo muito importante... 

Merlin virou-se para o grupo e disse: 

– Esse é o âmago. Nós “cavamos” nas intenções positivas até atingir este 

estado mais pleno e mais abstrato. Alguns diriam... Mais “espiritual”, onde 

a pessoa experimenta um contato mais pleno com esse estado central ou 

de âmago. 

– Esse estado central é o que existe de mais profundo desejado pelas partes 

para nós. As mesmas aprenderam a buscá-lo através de comportamentos 

impróprios. A decisão sobre como buscar esse estado central é tomada 

inconscientemente e geralmente na infância ou num período de menos 
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crescimento emocional, quando não aprendemos ainda a tomar decisões 

maduras. 

Ainda lembrando dos níveis de mapeamento que discutimos tal qual no 

exemplo anterior, Cíntia valoriza segurança, emprego, produtividade e ama 

sua carreira, mas introjetou regras para esses valores com base em crenças 

e ditos populares, também limitantes, e está vivendo sob a hipnose da 

rigidez dessas regras. Claro que ainda vivemos no Brasil num momento 

econômico complexo, mas ela estava se condenando ao fracasso antes de 

ter dado o melhor de si, o que é mais trágico, por ela mesma! Isso 

comprometeu sua identidade e afetou toda a cadeia novamente: sua 

capacidade para produzir estratégias para mudar, para produzir 

comportamentos assertivos e eficazes no sentido de desenvolver-se ao 

máximo, afetando inclusive seu ambiente interno, onde repete essas frases 

derrotistas e tem pensamentos desestimulantes e, finalmente, sua 

interação com o ambiente externo, que não é explorado da melhor forma. 

– Nos dois casos, dela e de Madalena, notamos que essa cadeia de 

significado dispara o Sistema Reticular que determina o nosso foco, no 

sentido de prestar atenção somente ao fracasso e as limitações, ao invés de 

soluções e alternativas, o que a mantém “regulada” ou “programada” para 

“se dar mal”, como dizem na gíria. Entendem o que eu e Marcelo queremos 

dizer com “termostato” interior? 

Apesar de citado, estava tão boquiaberto quanto os demais com o 

brilhantismo com que Merlin ia “costurando” todos os conceitos passados 

e presentes, fazendo seu legado perfeitamente compreensível. 

– Como nós vamos reconhecer que, no desenrolar da cadeia, atingimos o 

âmago ou estado central? – Perguntei. 
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– Excelente pergunta, meu amigo. O Estado de âmago ou central é sempre 

um estado de ser. Não se trata de algo que se faz, que se sabe ou com o 

qual nos identificamos. Pessoas relatam estados como estados de ser, paz, 

amor e unidade. 

Também, não se trata de algo que dependa de alguém, como “amor de 

alguém” ou algo reflexivo como “gostar mais de mim” ou uma emoção 

específica, como “confiança”, “esperança” ou “orgulho”. 

Quando se chega ao âmago ou centro da cadeia, a parte não consegue ir 

adiante e/ou começa a descrever as conseqüências de se ter chegado ao 

centro como “minha vida se transforma completamente”. Mudanças físicas 

acontecem como relaxamento, alterações na coloração da pele, respiração, 

ritmo. Não raro, há vivências emocionais, por isso o ritual deve ser feito 

com calma, para que cada etapa seja vivenciada plenamente, ou em partes, 

como apresentaremos aqui. 

Merlin virou-se para Cíntia e perguntou: Cíntia: Quero que você aprofunde 

ainda mais a vivência deste estado e suas manifestações em seu ser... 

Agora, sentindo-se desta forma, numa unidade com o universo, como é que 

fica – ou como se modifica – sua necessidade anterior de buscar uma 

harmonia com o todo? 

– Quando sinto unidade com o universo, a harmonia faz-se mais facilmente, 

pois estou sendo coerente com algo de ordem superior, não tenho de forçar 

nada. 

– Partindo do sentimento e da sensação de unidade com o universo, como 

é que fica – ou como se modifica – sua necessidade anterior de buscar uma 

vida melhor para você e um sentido espiritual? 
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– Partindo desse ponto, eu terei uma vida melhor, pois me sentirei em 

ressonância com algo superior, que também é sinônimo de espiritualidade 

para mim! – Disse visivelmente emocionada. 

– Muito bem, Cíntia. Partindo de uma unidade com o universo, como é que 

fica – ou como se modifica – sua necessidade anterior de auto-

gerenciamento? 

Cíntia ria emocionada: o autogerenciamento ganha um propósito, um 

sentido de ordem e importância maior. Minha motivação para buscá-lo e 

sustentá-lo também fica mais forte, não é mais algo mecânico ou 

“politicamente correto”, mas sim um passaporte para meu crescimento 

verdadeiro... 

– Sentindo-se desta forma, numa unidade com o universo, como é que fica 

sua necessidade anterior de tentar ser você mesma? 

– Muito, muito diferente. Sinto-me em sintonia com um propósito maior, 

buscando o que é bom não só para mim mas para outros que estão a minha 

volta. Eu me identifico com essa visão das coisas, e me sinto grata por fazer 

minha parte... 

– Estamos indo bem. Sentindo-se desta forma, numa unidade com o 

universo, como é que fica – ou como se modifica – sua necessidade anterior 

de proteção e auto-preservação? 

– Modifica bastante a noção anterior, que era imatura e movida à base de 

medo. Agora, a proteção e a preservação são tranqüilas, por estar em 

sintonia com algo que considero importante... 

– Sentindo-se desta forma, numa unidade com o universo, como é que fica 

– ou como se modifica – sua necessidade anterior de zelo e busca de 

segurança? 
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– Já me sinto segura e zelando pelo que considero mais importante... 

– Ótimo, finalmente, sentindo-se em uma unidade com o universo, como é 

que fica – ou como se modifica – sua necessidade original de te alertar de 

forma pessimista sobre suas possibilidades profissionais? 

– Completamente desnecessária, sem sentido... Não tem de ser dessa 

forma. Se estiver sentindo unidade com o todo, saberei o que é melhor para 

mim, e quando terei de reformular minhas escolhas. Não será por conta de 

estereótipos, ou crenças sobre que profissão é mais popular. Terei 

maturidade e serenidade para avaliar e decidir... 

Merlin voltou-se para nós outra vez e explicou: na verdade, este é um 

desenvolvimento de um princípio já ensinado pelo meu querido colega 

Marcelo, que é buscar a intenção positiva que existe por trás das partes que 

temos. Só que, com o desenvolvimento desta tecnologia, vários estudiosos 

como, por exemplo, as Americanas Connirae e Tamara Andreas, 

descobriram que pode haver toda uma cadeia. Elas não foram as únicas a 

trabalhar cadeias como propomos e nós, aqui, estamos combinando 

abordagens de vários pesquisadores do ramo, inclusive deste que vos fala, 

para lidar com a reintegração e ressignificação destas partes. Mas ainda 

vamos trabalhar mais com Cíntia... Como se sente minha jovem? 

– Sinto-me energizada, motivada... – Disse dando um gostoso e 

descontraído sorriso de satisfação – Feliz por saber que essa parte, lá no 

fundo, quer algo de positivo desta grandeza para mim. E grata ao senhor 

por ter me ajudado a perceber essa cadeia de intenções até que tivesse 

chegado no principal deles... 

– Obrigado, Cíntia, sei que fará coisas desta magnitude de uma forma, ou 

de outra para quem precisar de você. Agora, desejo que você entre em 
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contato com tudo isso de forma ainda mais profunda, e me responda: 

quantos anos essa parte que iniciou toda essa cadeia tem? 

– Doze anos. Nessa idade comecei a descobrir meu dom e gosto pelo 

desenho e passei a me sentir reprimida pelas críticas de que morreria de 

fome, que não teria chances... 

– Essa parte localiza-se em alguma parte do seu corpo, ou fora de você? – 

Merlin virou-se para nós e complementou: quando a pessoa tem a sensação 

de que essa parte está fora, sugerimos que, na próxima etapa ela traga-a 

para seu corpo. 

Cíntia ouviu atentamente e respondeu: 

– Sim, quando essa parte gera... Ou gerava (disse essa palavra sorrindo 

timidamente) essa voz interna de alerta pessimista, sentia uma forte 

pressão no peito e minha respiração ficava pesada. 

– Vou pedir para que agora você convide essa parte a crescer, e se 

beneficiar das vantagens de estar em ressonância com o resto de você que 

tem a sua idade atual e maturidade, para que possa, então, buscar a 

unidade com o universo de uma forma mais coerente com o resto de você... 

E na medida em que você visualiza, escuta internamente e sente esse 

crescimento, essa área corporal anterior em que ela se manifesta que é o 

tórax e o aparelho respiratório, se expande, para cada célula do seu corpo, 

e a energia flui por você, até que tenha se expandido desde o coro cabeludo 

até a sola dos pés... 

Virando-se para nós, Merlin continuou: para que a transformação fique 

ainda mais sólida, Cíntia, agora que essa parte foi desenvolvida, expandida 

e está se comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o 

universo de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica 
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– ou se modifica – sua necessidade original de buscar uma harmonia com o 

todo? 

– Essa harmonia já está presente, disse Cíntia com serenidade. Com a 

cabeça de doze anos, há muita insegurança, medo, incertezas... Mas com 

essa parte amadurecida, a harmonia é um processo contínuo, resultado de 

uma constante auto-avaliação. 

– Agora que essa parte foi desenvolvida, expandida e está se 

comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o universo 

de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica, ou se 

modifica, sua necessidade original de buscar uma vida melhor para você e 

um sentido espiritual? 

– O sentido espiritual já era para mim algo muito mais amplo do que 

pertencer a uma seita, religião ou filosofia que busca explicar o que pode 

haver além de nós. O aspecto de criar um significado para minha vida fica 

mais forte, e ainda assim vejo-o como um movimento “espiritual”. Saber 

que estou sendo coerente comigo e fazendo aquilo o que eu acredito, 

repensando o processo o tempo todo, traz um sentido para meus anseios 

de construir uma vida melhor com sentido espiritual... 

– Agora que essa parte foi desenvolvida, expandida e está se 

comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o universo 

de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica, ou se 

modifica, sua necessidade original de auto-gerenciamento? 

– Muito gostoso! – Disse com um sorriso – Não há esforço. Antes me sentia 

“forçando a barra” para fazer coisas que outras partes minhas avaliavam 

como corretas ou próprias. Hoje, só há prazer e motivação em fazer por 
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mim o que eu mereço para minha a melhora da minha qualidade de vida! – 

Completou emocionada com lágrima nos olhos. 

– Agora que essa parte foi desenvolvida, expandida e está se 

comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o universo 

de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica – ou se 

modifica – sua necessidade original de tentar ser você mesma? 

Cíntia ria de tanta emoção positiva: eu não preciso tentar nada. Eu sou eu 

mesma, pois estou em sintonia e congruência com aquilo o que acredito ser 

o melhor para mim e para os que estão a minha volta. 

– Agora que essa parte foi desenvolvida, expandida e está se 

comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o universo 

de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica – ou se 

modifica – sua necessidade original de proteção e auto-preservação? 

– Deus! – Exclamou visivelmente motivada: eu estou protegida e 

preservada com uma atitude madura, adulta, livre para fazer escolhas, para 

repensar meus caminhos na minha arte e na minha vida. Sou capaz, tenho 

recursos para buscar outras alternativas seja para que fase estiver passando 

em minha vida... 

– Agora que essa parte foi desenvolvida, expandida e está se 

comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o universo 

de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica – ou se 

modifica – sua necessidade original de zelo e busca de segurança? 

– Como disse, sinto-me segura, e o zelo se faz agora com a manutenção do 

processo de me tornar mais madura, de continuar a crescer, sem 

ansiedade, sem medos. 
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– Muito bom Cíntia. Agora que essa parte foi desenvolvida, expandida e 

está se comprometendo a atingir seu objetivo central de unidade com o 

universo de forma mais madura e coerente com o resto de você, como fica 

– ou se modifica – sua necessidade original de te alertar de forma 

pessimista sobre suas possibilidades profissionais? 

– Essa parte agora pode me dar feedback, estudar cenários, me fazer ficar 

atenta de forma construtiva aos eventos da vida, principalmente quando 

esses tiverem a chance de serem adversos as minhas metas. Não é 

necessário que eu tenha medo, e não preciso reagir conforme reagia aos 

doze anos quando alguém me colocava pra baixo. Eu tinha medo, a pessoa 

era mais velha... Agora minha escolha é enfrentar a situação, avaliar com 

cautela e decidir o que preciso manter, modificar ou mesmo mudar tanto 

na carreira quanto na vida pessoal. Essa parte é uma grande aliada! 

– Quero que você se interiorize agora e pergunte a si mesmo se ainda existe 

alguma parte que se oponha à nova visão que teve hoje com esse ritual e a 

ações imediatas para coloca-la em prática? 

Cíntia ficou em silêncio por quase um minuto, e respondeu: não. 

Merlin virou-se bruscamente para nós, perplexos com o processo tão 

simples e poderoso, e disse: caso uma parte tivesse alguma oposição, 

teríamos de fazer o processo com ela também, trabalhando o motivo da 

oposição. Se uma parte dissesse, por exemplo: “Me oponho a adotar a nova 

visão porque tenho a sensação de ‘controle’ das situações na forma antiga, 

gerando aquele tipo de alerta”, pegaríamos “controle” e decomporíamos 

também na cadeia até o âmago, perguntando ao final se há ainda alguma 

parte com objeções, até que não haja nenhuma. 

Ele fez uma pausa e contemplou pensativo e misterioso a todos nós... 
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– Mas ainda podemos ser mais elegantes e eficazes... 

Todos estavam olhando para ele perplexos, e nos perguntando o que mais 

ainda viria... 

 

Ressignificando Vivências do Âmago Além do 
Tempo e do Epaço 
– Muito bem Cíntia... Agora você conhece o que são os mitos pessoais e 

familiares e o que são as linhas de tempo. Imagine-se num vértice onde 

duas linhas se encontram, como se fosse a letra “V”. A linha da esquerda é 

seu passado, a da direita é seu futuro e o vértice, o presente. Saindo do 

vértice, do “V”, que é o presente, vá flutuando primeiro para cima, vendo 

desta posição seu “presente” já transformado por todo esse trabalho que 

fizemos. 

Após observar por alguns momentos, flutue por cima de sua linha do futuro, 

que fica à sua direita, até o “Eu do futuro”, onde você lá, agora, já conseguiu 

trabalhar e sedimentar plenamente tudo o que fizemos e muito mais, um 

período onde você já se transformou o suficiente para fazer e ter muitas 

coisas que considera importante. 

Desça e “entre dentro” deste momento, veja, ouça, sinta tudo aquilo como 

se estivesse lá, sentindo o prazer e a satisfação de ter atingido uma etapa 

tão importante para você. Sinta-se grata e feliz pela pessoa que você já se 

tornou no futuro. Deixe que sua postura interna e externa se modifique de 

forma coerente com o que está vivenciando. Não racionalize, vivencie... 

Com essa visão e todas as sensações e sentimentos deste “Eu do Futuro” 

que vive uma “unidade com o universo” de forma madura e coerente com 

suas metas, flutue de volta até o vértice, que é seu “presente”, e depois vá 
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caminhando pela linha do passado, até onde ela começa que é a sua 

concepção, no ventre de sua mãe. 

Observe que duas linhas do tempo convergem para a sua: a linha do seu pai 

e da sua mãe. Escolha uma delas inicialmente... 

– Escolho a do meu pai... – Respondeu surpresa com a solicitação. 

– Excelente. Flutue por cima dela até o início, que é a concepção dele, e 

desça até o momento em que ele é um feto no ventre de sua avó. Converse 

com esse pequeno ser, e divida com ele não só a idéia, mas as emoções 

sobre o que ele ganhará no futuro, vivenciando “unidade com o universo” 

em vários aspectos de sua vida, transmitindo isso inclusive para todos com 

quem vai conviver, e isso incluindo os filhos... Esse pequeno ser assimila sua 

sugestão e, ao flutuar por cima da linha dele, você observa a transformação 

sucessiva... 

Agora faça a mesma coisa com relação a sua mãe, na barriga da sua outra 

avó. Converse com esse pequeno ser, e divida com ele não só a idéia, mas 

as emoções sobre o que ele ganhará no futuro, vivenciando “unidade com 

o universo” em vários aspectos de sua vida, transmitindo isso inclusive para 

todos com quem vai conviver, e isso incluindo os filhos... Esse pequeno ser 

assimila sua sugestão e, ao flutuar por cima da linha dele, você observa a 

transformação sucessiva... 

Cíntia estava visivelmente emocionada com a vivência. 

– Acompanhe as duas linhas até que o ponto em que elas convergem 

formando o início da sua linha. Desça até o momento em que é um feto 

formado no ventre da sua mãe. Converse com esse pequeno ser, e divida 

com ele não só a idéia, mas as emoções sobre o que ele ganhará no futuro, 

vivenciando “unidade com o universo” em vários aspectos de sua vida, 
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transmitindo isso inclusive para todos com quem vai conviver... Esse 

pequeno ser assimila sua sugestão... 

Desse ponto, de dentro do ventre da sua mãe, imagine sua linha do tempo 

à sua frente, onde você pode ver as silhuetas dos seus “eus” mais 

significativos do seu desenvolvimento: o bebê, a criança, o pré-adolescente, 

adolescente, jovem, adulto etc. Como se estivessem “formados” numa fila 

indiana... Imagine que tudo o que representa a “Unidade com o Universo” 

faz você virar uma bola de energia dourada. 

Você vai voar e “atravessar” todos esses “eus”, deixando parte dessa 

energia com cada um deles, o que os transforma imediatamente... Agora! 

Passe por cada um deles e deixe que eles sintam a “Unidade com o 

Universo” de forma madura e coerente com o seu “Eu do Futuro”! 

Voe até o presente, no centro do vértice. Nesta parada, tenha a consciência 

do que muda “hoje” para você, do que pode fazer “hoje” para colaborar 

com essa importante conquista... 

Voe do presente até o ponto em que saiu, que é o seu “Eu do Futuro” 

desejado, sentindo-se mais energizada, motivada... 

Vamos fazer de novo, só que mais rápido... Flutue para o alto e voe até o 

início de sua linha, no ventre de sua mãe, e deixe que a “energia dourada” 

da transformação percorra todos os seus “Eus”... Rápido, até o presente... 

Do presente ao futuro, de onde saiu... Mais uma vez, ganhe mais força, 

motivação e energia... Voe para o alto e para o início de sua linha, e repita 

o processo ainda mais rápido, transformando por completo cada um de 

seus “eus” de sua linha do tempo. 

Cíntia estava completamente mudada ao final... 
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– Marcelo estava certo... – comentou. Isso só pode ser mágica! Tudo está 

diferente, a forma como estou percebendo minha estória mudou... Sei que 

tive um passado e um desenvolvimento que não foram esses da vivência, 

mas ter feito a vivência me serviu para ver minha trajetória com outros 

olhos. Não preciso necessariamente ser pessimista e achar que meus 

“problemas” passados determinam e limitam meu presente. Hoje posso 

escolher dar outro sentido para eles. 

– Exatamente, minha cara, complementou Merlin, nós não podemos mudar 

seu passado, mas podemos mudar seu “passado interno” e os significados 

que ficaram associados a ele. Podemos decidir como você muito bem disse 

e “ver com outros olhos”(ou ouvir, ou sentir, se preferir) as referências que 

foram feitas anteriormente. Somos livres para escolher parar de nos 

lamentarmos pelo que se passou e decidir crescer e amadurecer nossa 

antiga concepção. Não estamos fazendo lavagem cerebral, tão pouco 

sugerindo que “esqueça” o que aconteceu, não é isso. Estamos escolhendo 

mudar o significado atemporal de nossa estória. 

Vanda, uma famosa psicoterapeuta, levantou a mão e contribuiu: 

– Num processo de psicoterapia tradicional, ocorre algo parecido, só que 

costuma demorar mais... – disse sorrindo – O cliente começa a perceber os 

vários eventos sobre outras perspectivas, mais maduras e coerentes, 

inclusive sobre seu passado, perspectivas de futuro. O senhor está dando 

um “empurrãozinho” no processo! 

– Exatamente, senhora, muito bem colocado. E recomendo: primeiro que o 

processo de se chegar ao âmago seja repetido de três a cinco vezes no 

mínimo, repassando toda a seqüência até que se atinja o âmago, reversão 
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da cadeia, crescimento da parte, expansão corporal, segunda reversão 

numa perspectiva mais madura e o trabalho na linha do tempo. 

– Se houver objeções e você tiver de fazer seqüências adicionais, leve todos 

os “estados de âmago” ou “centrais”, juntos, para o trabalho com a linha 

do tempo. 

Esse, especificamente, gostaria que fosse feito de vinte e uma a trinta 

vezes. Se tudo for anotado no seu diário, ficará fácil repetir. E lembrem-se: 

vocês não são obrigados a se dedicar ao processo, mas se o fizerem, suas 

chances de melhores resultados aumentam. 
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A Teoria do Campo Unificado na 
Programação Neurolinguística 
A PNL surgiu na década de 70 no Século XX, modelando e sintetizando várias 

áreas do conhecimento humano, na busca de padrões voltados para a 

excelência. Dai em diante, a PNL passou por várias fases de 

desenvolvimento. 

O Modelo do Campo Unificado na PNL visa encaixar tudo o que já foi feito 

até agora de forma que se possa compreender as conexões entre os 

modelos e técnicas da PNL ao longo do tempo.  

 
  



 

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 

30 

Os Operadores de PNL ( Processos Cognitivos + Linguagem + Fisiologia : 

Mudança de Experiência: 

O TOTS: Direção a um Estado Desejado 

O SCORE: As informações mínimas necessárias para mudanças sustentáveis 

O SOAR: O espaço no qual se encontram os Recursos para promover 

mudança 

*Diagrama adaptado por Arline Davis, inspirado no diagrama criado por 

Min Mcloughlin. Veja “Encyclopedia of Systemic NLP”, Robert Dilts e Judy 

Delozier. 

A Teoria do Campo Unificado é baseada nas pressuposições abaixo: 

1 – O cérebro e o sistema nervoso são manifestações concretas da mente. 

2 – O cérebro e o sistema nervoso detectam, armazenam, associam e 

comparam propriedades sensoriais do mundo das seguintes formas: 

.Sistemas Representacionais: VACOG 

. Submodalidades 

. Distinções sensoriais em comum (Aristóteles): Distinções as quais podem 

ser processadas por todos os canais: Local, movimento, número e 

velocidade 

3 – O cérebro e o sistema nervoso funcionam como sistemas cibernéticos 

com mecanismos de auto-regulação e auto-correção. O comportamento 

proposital relaciona-se com metas fixas no futuro. Processo de feedback 

ajusta a flexibilidade até que a meta seja alcançada. 

4 – No cerne dos processos mentais existe um comparativo, e o processo 

se dá quando são contrastados com: 

Um estado desejado positivo ou objetivo 

Alguma situação ou condição negativa a ser evitada 
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Problemas e mudanças ocorrem por conta de incongruências ou conflitos 

gerados por comparações.  

TIPOS DE CONFLITOS: 

- Hierárquicos (Propriedades de Valores ou Critérios) 

- Níveis Lógicos (Entre Valores e Comportamentos) 

- Exibitório X Inibitório; Lutar X Fugir; Ação X Estabilidade; Prazer X Evitar a 

dor 

O Modelo TOTS provê a compreensão dos círculos de feedback na 

estruturação de passos no alcance de uma meta. 

O Modelo SCORE estabelece a direção da mudança dentro do que é 

considerado o Espaço do Problema. 

O Modelo SOAR  define o Espaço do Problema onde a mudança vai ocorrer. 

Os Operadores Linguísticos: Modelo ROLE e BAGEL 

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 Submodalidade. 

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? 
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EFEITO: Quais as conseqüências deste passo? Organizar? Acessar? Julgar? 

Avaliar? Testar sentidos? Mudar o que se experimenta? 

Modelo TOTS: 
Desenvolvido por George Miller, Eugene Galanter e Karl Priban 

TESTE 

OPERAÇÃO 

TESTE  

SAÍDA 

CALIBRAR: 

Postura Corporal, Pistas de Acesso, Linguagem, Fisiologia etc. 

PERGUNTAS: 

1 - Na hora de fazer (X), o que acontece com você? Como inicia o processo? 

2 – O que faz para conseguir “X”? 

3 – Como sabe que está conseguindo ou não “X”? 

4 – E se não conseguir,há alternativas? 

 

O Modelo S.O.A.R. 
Foi desenvolvido por Robert Dilts. Trata-se de um modelo para dinamizar e 

ampliar um recurso. Focaliza-se num recurso o qual atrairá problemas que, 

desta forma, estarão no processo de serem resolvidos. 
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QUADRO DE CRENÇAS 
SEGUNDA 
POSIÇÃO 

PRIMEIRA 
POSIÇÃO 

TERCEIRA 
POSIÇÃO 

 

3  
Um mentor 
significativo no 
futuro 

2 
Você no futuro 
com o recurso 
fortalecido 

4 
Um sábio 
observador se 
pronuncia 

FUTURO 

5 
Um mentor hoje 

1 
Você, associado 
com recurso 
recente 

6 
Um observador 
da realidade 
atual 

PRESENTE 

8 
Um mentor do 
passado recebe o 
recurso 

7 
Você mais novo 
recebe o recurso 

9 
Um observador 
da sua história 
pessoal 

PASSADO 

 

 

1. Primeira Posição no Presente: A pessoa associada consciente de ter 

descoberto ou desenvolvido um recurso 

2. Primeira Posição no Futuro: A pessoa no Estado Desejado com o recurso 

desenvolvido 

3. Segunda Posição no Futuro: Entrando no lugar de uma pessoa    

importante para ela no futuro  

4. Terceira Posição no Futuro: Um sábio observador no futuro 

5. Segunda Posição no Presente: Quando a pessoa se associa na posição de 

alguém importante na atualidade 

6. Terceira Posição no Presente: Um observador sábio na atualidade de 

importância 
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7. Primeira Posição no Passado: A pessoa num momento passado onde ter 

o recurso seria de grande importância 

8. Segunda Posição no Passado: Alguém ou um mentor para com o recurso 

contemporâneo ao passado da pessoa 

9. Terceira Posição no Passado: Um observador não só de todo o cenário do 

passado, mas de toda a vida da pessoa até o futuro. 

 

PROCEDIMENTO: 
 

1 – No quadro 1 a pessoa de forma associada  identifica um recurso que 

descobriu ou desenvolveu de importância. Faça com que a pessoa vivencie 

intensamente uma experiência com este recurso (VACOG). Ancorar com 

Sinestesia Bandleriana. Trabalhar a construção da sintaxe somática. 

2 – O guia leva a pessoa para cada posição na ordem numérica do quadro. 

Trabalhar a sintaxe somática e sempre remeter-se ao significado no 

presente. Trabalhar crenças e mensagens apoiadoras. 

3- Depois de cada vivência num dos quadros, a pessoa deve ser reconduzida 

para o quadro 1 para “receber” o processamento com a ajuda do guia que 

irá parafrasear ou resumir. 

Processando Soluções no Modelo SOAR 
Organizar grupos de 3: Explorador, Guia e Consultor (Alternar a cada 

rodada). O Consultor vai acompanhar e debater com o Explorador e o guia 

seus insights sobre o que se passa. Poderá fazer sugestões 

Identificar a natureza do problema:  

Elementos: 

Tipo de problema: 
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Meta programas envolvidos:  

Como avaliou ou interpretou o problema:  

Crenças e valores não só do explorador, mas dos envolvidos sob a 

perspectiva dele: 

Processamento VACOG do problema:  

 

Limitações nos níveis neurológicos:  

Ambiente: 

Comportamentos: 

Capacidades: 

Crenças e Valores: 

Identidade: 

Sistema: 

 

Identificar uma metáfora que represente o problema: 

Identificar um problema ou desafio e analisar como se configura na grade 

SOAR 

Experimentar alternativas de tempo para avaliar a situação, sempre 

voltando para o quadro 1. 

Identificar onde em termos de posição perceptual há alternativas para 

trabalhar e resolver a questão. 

Ajude o Explorador a buscar outra perspectiva com mentores, visão do 

outro ou “outros” envolvidos etc. Trabalhe crenças e valores. 

Trabalhar as pressuposições, o reenquadramento e as intenções positivas 

do que é considerado “problemático”. 

Em grupo, a analisar a “natureza do problema” e o que muda. 
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Produzir uma nova metáfora para a solução. 

Modelo SOAR – Perguntas 
A: 1ª Posição Futuro, 2ª Posição Presente, 3ª Posição Passado 

B: 1ª Posição Passado, 2ª Posição Futuro, 3ª Posição Presente 

C: 1ª Posição Presente, 2ª Posição Passado, 3ª Posição Futuro 

AMBIENTE 

1ª Da posição P/P/F (Presente, passado, futuro conforme a etapa) como 

percebe o ambiente onde está? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

2ª Da posição de outra pessoa no P/P/F  como percebe seu ambiente 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

3ª Da posição de um observador no P/P/F como percebe o ambiente em 

que (?) e a pessoa chave estão? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

COMPORTAMENTO 

1ª Da posição P/P/F como está ou quer estar agindo ou se comportando? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 
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2ª Da posição P/P/F como percebe as suas ações e comportamentos na 

posição de outra pessoa? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

3ª No P/P/F como percebe a interação de comportamento entre (?) e outra 

pessoa? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

CAPACIDADE 

1ª Do seu próprio ponto de vista no P/P/F como está concebendo o que 

fazer? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

2ª No lugar de outra pessoa no P/P/F quais são as habilidades e capacidades 

necessárias ou desejáveis? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

3ª Na posição de um observador do P/P/F o que percebe sobre as 

interações entre (?) e outra pessoa? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 
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CRENÇAS E VALORES 

1ª – De sua posição no P/P/F o que você acredita e o que é importante? O 

que justifica suas ações? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

2ª – Colocando-se no lugar de outra pessoa no P/P/F  o que acredita e lhe 

parece importante? O que justifica isso? 

 PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

3ª – Colocando-se no lugar de um observador no P/P/F o que acredita e lhe 

parece importante? O que justifica isso? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

IDENTIDADE 

1ª – Do seu próprio ponto de vista no P/P/F como você se percebe? Qual 

sua missão? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 

2ª – Colocando-se no lugar de outra pessoa no P/P/F como percebe sua 

identidade e missão? 

PRESENTE: 
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PASSADO: 

FUTURO: 

3ª – Colocando-se no papel de um observador no P/P/F como percebe sua 

identidade e missão e como isso se relaciona com (?)? 

PRESENTE: 

PASSADO: 

FUTURO: 
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Estratégias para Trabalhar Metas 
Escolha uma meta para trabalhar e analise-a nos critérios abaixo. Use todo 

o seu conhecimento Master para trabalhar, intervir, e gerar maior 

harmonia para a concretização da meta. 

  1 - MOTIVAÇÃO 

 A crença de que é possível conquistar a meta e que a mesma é de valor. 

 PERGUNTA: O quanto você acredita ser possível realizar sua meta? 

 Que outras crenças podem apoiar a construção? 

 2 – MEIOS 

 Os caminhos e ações concretas para a realização 

 PERGUNTA: O que pode fazer concretamente para se aproximar mais de 

sua meta? 

 3 - OPORTUNIDADE  

 A escolha de se usar o que está disponível indo adiante, agindo e 

persistindo 

 PERGUNTA: O que está disponível para ajudar na conquista da sua meta? 

 

ELEMENTOS QUE COMPÕE O PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DE METAS 
 A - CRENÇAS: Pressuposto Generalizado sobre si mesmo e sua realidade 

    PERGUNTAS: 

 O que acredito ser possível? 

 Quais são as limitações?  

 O que significa a situação?  
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 O que é importante e necessário?  

 Qual é a origem?  

 No que acarreta?  

 Quem penso que sou aqui?  

 O que acredito ser capaz de fazer aqui? 

  

 B – FISIOLOGIA: Ações e atitudes envolvendo o corpo 

 Como sequencio ações especificamente para minha meta? 

 Quais pistas de acesso uso? 

 Quais as condições fisiológicas disponíveis? 

 C – ESTRATÉGIA: Sequenciamento mental que organiza todo o processo 

 Sistemas representacionais 

 Sub modalidades 

 Organização sequencial 

  

 D – RECURSOS: Habilidades, capacidades e estratégias para lidar com 

desafios 

  

 E – ECOLOGIA: Repercussão Sistêmica 

  

 F – FATORES INTERVENIENTES: O que está se apresentando como 

oposição à realização da meta 


