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REESCREVENDO A HISTÓRIA 
PESSOAL: ROTEIRO HIPNÓTICO 
  

O roteiro abaixo tem como objetivo ajudar pessoas que acreditam-se “vítimas” de 

acontecimentos passados os quais deixaram traumas ou marcas que estariam 

influenciando suas vidas até o presente momento. O processo é inspirado na técnica da 

PNL “Reimprinting” (Reimpressão), a qual adaptei para que se transformasse numa 

indução. 

  

Lembre-se que a eficácia das induções hipnóticas está sobretudo na forma como você 

emite sua voz, na sua comunicação geral a qual envolve expresses corporal, facial, 

congruência e muitas coisas. Estabelecer e manter o rapport é muito importante 

também. 

  

Antes de prosseguir nas etapas do roteiro perceba (calibre) seu cliente para averiguar 

se ele assimilou a fase anterior e está no processo de fato. 
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ESTRATÉGIA DA TÉCNICA QUE SERÁ 
DESENVOLVIDA  
1 – Identifique uma situação limitante e estabeleça o Intento Positivo. 

2 – Leve o sujeito a imaginar uma linha do tempo, marcando PRESENTE, PASSADO E 

FUTURO. 

3 – Ao lado do presente, dissociado, estabeleça quais são ainda as características do 

desafio. 

4 – Associe o sujeito e peça que ele caminhe para trás até chegar à situação originária 

ou representativamente significante. Estabeleça o que aconteceu e quais as pessoas 

envolvidas. Identifique duas pessoas importantes às quais o mesmo acredita terem 

contribuído para estabelecer a marca limitante. 

5- Desassocie o sujeito levando-o para o lado e pergunte o que lhe faltou ali para que 

pudesse reagir de outra forma. Peça para que a pessoa caminhe ao lado de sua linha do 

tempo e identifique um período de sua vida em que tenha vivido plenamente esses 

recursos. Peça ao cliente para associar, deixe-o reviver, estabeleça a sinestesia 

Bandleriana (“Repadronagem Neuro-hipnótica”) e ancore (1). Se a pessoa não tiver uma 

referência, use um mentor.  

6- Leve o sujeito até a experiência original e, de fora, sugira que ele incorpore o uso 

daqueles recursos naquela situação. Associe-o disparando em seguida a âncora (1). Se 

for complexo e necessário faça visitas a vários tempos e faça uma pilha de âncoras. 

7 – Desassocie-o e peça que identifique: 

a)    O que muda agora! 

b)   O que faltou nas duas pessoas escolhidas para que pudessem apoiar o sujeito na 

ocasião 

8 – Leve o sujeito a um ou dois momentos de sua linha do tempo onde ele usou esses 

recursos (7 b) em sua vida. Faça uma pilha de âncoras (2), associando com a sinestesia. 

Na falta de referência use mentores. 

9- Leve o sujeito para a experiência original e coloque-o nas posições destas pessoas 

disparando a âncora. Trabalhe a mudança. 

10 - De fora, acompanhe o efeito dominó até o presente e futuro. 
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ESTABELECENDO A HISTÓRIA 
PREVIAMENTE PERCEBIDA 
  

Estagnação... uma lagoa com água estagnada tende a morrer… quantas pessoas não se 

lembram de lagoas que tinham peixes... e, todas uma fauna... uma natureza... a usa volta 

e, que, durante um tempo... muito tempo... fizeram a alegria de famílias... de pessoas 

que pescavam... que vinham se banhar nas águas saudáveis e... que... por alguma 

razão... alguma dessas lagoas tiveram seus canais... que alimentavam lagoas... que 

renovavam as águas... interrompidos... obstruídos... poluídos... e isso fez com que 

muitas dessas lagoas viessem a morrer... viessem a ficar com suas águas estagnadas... 

sujas... e o ecossistema se exauriu. 

  

O mesmo acontece quando nós estagnamos... o senso de quem nós somos... 

  

E eu me pergunto... se você já se perguntou... como seria possível para você 

inconscientemente desobstruir os canais que renovam o seu ser... reescrever a história 

pessoal... seria como abrir a comporta de recursos internos para renovar o senso de 

quem nós podemos ser... 

  

Este trabalho necessita que você, inconscientemente, colabore com o processo usando 

ativamente AGORA a sua imaginação... 

  

Algumas pessoas tem mais facilidade para ver imagens mentais... outras para 

conversarem consigo... outras para se lembrarem de sons internos... sensações 

internas... e algumas pessoas combinam algumas dessas coisas de maneira única... FAÇA 

aquilo que for necessário para que VOCÊ inconscientemente possa... do seu jeito... da 

sua forma... participar deste processo aqui comigo... 
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Eu vou pedir que você sente-se... ou deite-se... num lugar confortável... e, para este 

trabalho, é fundamental que você coloque os fones de ouvido e tenha a certeza de que 

você não será perturbado/perturbada enquanto durar este trabalho. Este é um trabalho 

profundo... é um trabalho que é um mergulho dentro de você... dentro desta sua lagoa 

interna e é necessário que você faça cada uma dessas faixas na íntegra e, que você não 

seja perturbado/perturbada até que todo o processo se conclua. 

  

Então... Encontre uma posição confortável e respire profundamente. Respire pela boca 

puxando o ar de uma vez só... prenda... solte pelo nariz em 4 tempos... 1... 2... 3... 4... 

mais uma vez... respire pela boca... prenda... solte pelo nariz... 1... 2... 3... 4... Ainda uma 

vez... respire pela boca... prenda... solte pelo nariz... 1... 2... 3... 4... 

  

Eu sei que você pode relaxar a qualquer momento... eu sei... e você sabe também... que 

em muitas ocasiões... querendo ou não querendo... você inconscientemente disparou 

uma série de processos... e nesses processos... você foi capaz de trazer para você um 

estado de tranquilidade... de relaxamento... de bem estar... e eu quero que você escolha 

neste momento, AGORA, uma dessas experiências onde você muito fácil e 

prazerosamente escolheu relaxar JÁ... outra vez... em sua mente... e, neste momento 

quero que você se imagine entrando para dentro dela... .... .... e... revivendo... vendo... 

ouvindo... sentindo... outra vez... não preciso que você explique... eu preciso que VOCÊ 

mergulhe dentro da experiência relaxante... 

  

Experimente relaxar outra vez... traga as imagens mentais do relaxamento... as cores... 

as formas... o tamanho... o tipo de imagem... traga sons relaxantes... isso... o diálogo 

interno... tudo aquilo que você se pega dizendo para si mesmo... que corrobora esta 

experiência relaxante... traga também a percepção da sensação física... 

relaxante... Experimente onde no seu corpo você sente esta sensação relaxante... Sinta 

esta sensação relaxante outra vez... AGORA... e deixe que ela se espalhe por você... vá 

amplificando... otimizando esta sensação relaxante muitas e muitas vezes... e talvez 

você possa lembrar de outras experiências relaxantes... onde você inconscientemente 

já relaxou, AGORA! 
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E, relaxando desta forma JÁ! Experimenta fazer modificações diversas... naquilo que 

você vê... ouve... diz para si... sente... que permite com que você inconscientemente 

possa ir mais fundo na mente... ainda mais fundo... onde jamais foi possível estar 

experimentando AGORA... muitas vezes mais... E, na medida que você, 

inconscientemente vai ajeitando todas estas coisas... nós vamos trabalhar com a 

imaginação... não importa se sua mente vai... fica... não importa se você fica aqui 

comigo... se em parte sua mente vai... para outras coisas e retorna... o importante é 

você concluir este processo. 

  

Eu desejo que você imagine... da maneira que você quiser... a sua linha do tempo... A 

linha do tempo é uma linha imaginária onde você coloca nesta linha a sua história 

pessoal. Ela pode ter o tamanho... a forma... as dimensões... as cores... que você quiser... 

Ela pode estar distribuída da maneira que você quiser... pode estar toda na sua frente... 

uma parte na frente outra atrás... isso... apenas deixe que surja a representação mental, 

agora... da sua linha do tempo... Apenas cuide para que ela tenha em algum momento 

o passado... em algum lugar o presente... e o futuro em algum lugar... 

  

E eu quero que de fora... neste momento... você observe o presente... o passado... e o 

futuro... de fora. Eu quero que você olhe na direção ao passado... 

  

Veja... ouça... sinta... de fora da linha do tempo... e, perceba aquele evento original do 

seu passado que você acredita que... de alguma maneira... deixou algum tipo de marca 

em você... que de alguma maneira definiu muitas coisas que aconteceram depois na sua 

vida... na sua história de vida... que de alguma maneira você ainda acredita que definiu 

a sua identidade... quem você se tornou... e, perceba de fora... lá no passado... e acolha 

a percepção disso que você ainda percebe desta velha forma... e, perceba na linha do 

tempo... no passado... outras coisas que pertencem ao passado... inclusive coisas que já 

passaram... concluídas... finalizadas... meio que próximas de onde estão estas coisas que 

aconteceram... este evento que marcou você... pertencendo ao passado... o que já 

houve... 
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Deixe que a sua atenção flutue AGORA para o presente... e pelo lado de fora... perceba 

o presente... ou seja... como AINDA... talvez inconscientemente ainda... mantem a 

percepção do hoje... do agora... ainda... com certa influencia disso que já passou... Como 

diz o Dr. Richard Bandler que criou a Programação Neurolinguística... “A melhor coisa 

do passado é que ele já passou”... e enquanto isso nao se torna parte da sua estrutura 

de perceber as coisas... desta forma JÁ... assim... tente em vão resistir... você percebe 

AINDA como no presente, talvez uma última vez... ainda exista uma influência... ou uma 

crença... de que existiria uma influencia daquilo que aconteceu influenciando quem 

você é hoje e... talvez o que você venha a ser no futuro MAS, ao mesmo tempo... que 

que você olhe agora para o futuro e... perceba a mudança JÁ lá chegando BEM RÁPIDO... 

o momento onde... de alguma forma... JÁ... TODAS AS MUDANÇAS que permitem que... 

seja lá o que aconteceu... VOCÊ LEMBROU DE ESQUECER LÁ JÁ NO FUTURO... e tornou-

se JÁ uma outra pessoa... de outra forma... e de alguma forma JÁ... mesmo não sabendo 

o que você inconscientemente modificou ativamente AGORA me ouvindo... apenas 

perceba aquilo que você vê... ouve... sente... e diz para si... num futuro que já tá 

chegando logo ali... perto... onde existe uma modificação na forma como JÁ diferente 

você faz.. sente... pensa... diz para si... que permite qualquer pessoa observando saber 

que houve JÁ uma modificação na forma como você antes percebia a influência daquele 

velho exemplo... daquele velho evento... igual a vários outros eventos... e exemplos 

onde houve uma modificação JÁ na forma como você percebia e isso constrói 

inconscientemente... a cada respiração... uma forma muito mais positiva para perceber 

o futuro... neste momento... 

  

E, de fora... eu quero que você gaste algum tempo percebendo o passado... o evento 

que aconteceu... ou o grupo de eventos... mas, localize um específico como 

representativo... o presente... aquilo que você uma última vez AINDA  percebe... e, o 

futuro... onde JÁ houve a mudança para algo muito melhor... mais saudável... mais 

prazeroso... mais positivo... e, perceba o que existe de semelhante... e, de diferente... 

em cada um desses tempos... o que existe além de você... de semelhante em cada um 

desses tempos... no presente... no passado... no futuro... Eu não preciso que você 
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explique... eu quero apenas que você perceba... acolha... perceba o que existe de bem 

diferente entre estes três tempos neste momento... e vá percebendo este contraste e... 

percepção muitas vezes envolve o estudo de ilusões de ótica... 

  

É interessante como imagens que nos permitem perceber muitas coisas e contornos 

sobre os quais projetamos significados, podem ser algo que nos confunde... quantas 

pessoas olham para manchas... para nuvens... para eventos... e veem... ouvem... sentem 

coisas... coisas completamente diferentes. Quantas pessoas vão ouvir um debate 

político com 2-3 candidatos e, depois, enfaticamente contam para os seus amigos que 

o candidato A ganhou o debate e... outro diz: “não, foi o candidato B que ganhou o 

debate!”... enquanto outros vão dizer... “não... vocês estão enganados... quem ganhou 

foi o candidato C!”. 

  

Existem muitas ilusões de ótica... ilusões de percepções... e, existe um fenômeno incrível 

que é a nossa projeção... que é aquilo que existe dentro de nós... as molduras... os filtros 

que nós ainda usamos... que contaminam a maneira como nós percebemos certas coisas 

que estão acontecendo nesse momento... o que significa o que você havia escolhido 

perceber até então... sobre este evento passado em questão... como outras pessoas 

poderiam perceber isso de outra forma JÁ... como alguém bem resolvido tal e qual VOCÊ 

no futuro JÁ muito mais saudável AGORA... nesse momento... a cada 

respiração...percebe de forma mais saudável esse evento passado... isso... 

  

Eu vou pedir nesse momento que você se imagine entrando dentro da linha do tempo... 

no presente... 

  

Mergulhe dentro do momento presente... e tente compreender uma ultima vez... como 

você AINDA percebe o que lhe aconteceu... como você ainda tem uma percepção... ou 

não... temporal... determinista... imaginando que as coisas que já aconteceram no 

passado não necessariamente tendem a influenciar aquilo que você experimenta hoje 

e... provavelmente poderiam influenciar como você será amanha... se você já não 
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estivesse modificando de outra forma.... existe um princípio estudado na Programação 

Neurolinguística que é o princípio da familiaridade. 

  

Muitas pessoas ficam com o conhecido não porque isso necessariamente é melhor... 

simplesmente porque é o conhecido... porque é familiar... muitas pessoas mantém 

percepções negativas não porque é melhor... mas porque é o que eles conhecem... já se 

habituaram com aquilo ali... 

  

Então... eu quero que você vá acolhendo nesse momento tudo isso... e eu quero que... 

de dentro da linha do tempo... você perceba como isso ainda influencia você hoje... nos 

ambientes onde você vive... nas ações  que você faz... nos recursos e capacidades que 

você usa... naquilo que você acredita... naquilo que é importante para você... como isso 

que aconteceu ainda influencia o seu senso de identidade... de quem você é... uma 

última vez desta velha forma... e como além de você isso ainda se espalha... pelo 

mundo...pelas pessoas... pelo sistema... e, dentro de sua linha do tempo... eu quero que 

você vá andando de costas... para o passado... na direção do passado... relembrando de 

frente para trás vários eventos que aconteceram nessa regressão... e, que tinham 

influenciado até então... aquilo que seria o seu senso de ser influenciado por estes 

eventos... se já não estivessem se modificando... se já não se modificou... e, você ainda 

não percebeu... até que você se imagina chegando lá no momento... na situação 

original... onde aconteceu esse evento... que você acreditava até então... ter marcado 

você... e eu quero que nesse momento você acolha... 

  

Acolhimento significa perceber e lidar com os elementos externos que não dependem 

de nós e... com os elemento internos que é como nós reagimos a uma série de coisas... 

  

Lembre-se de vários momentos onde você escolheu perceber aquilo que acontecia fora 

de você e... aquilo que acontecia dentro de você...e, como nesta percepção deste 

externo com o interno... você aprende tantas coisas agora... eu digo para você... 

perceba! 
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E eu quero que você se imagine agora... com esta proposta de aprendizagem... 

imaginando que você retorna a situação original... para que você possa estabelecer aqui, 

o que aconteceu com você... veja... ouça... sinta... uma última vez da velha forma... o 

que aconteceu com você... mantendo sempre a moldura positiva de estar aprendendo.. 

de estar prestes a modificar alguma coisa muito importante na sua vida... perceba quais 

foram os fatores externos que aconteceram que não dependeram de você... outras 

pessoas... outros eventos... fatores externos diversos... perceba também como você 

internamente reagiu a estas questões externas... pessoas externas... fatores externos... 

e o que mais havia dentro de você que ajudam você a reagir desta velha forma que havia 

estabelecido como problemática até então... a sua reação interna e externa a esses 

eventos... 

  

E eu quero que... neste momento agora... você identifique mais duas pessoas que 

estiveram envolvidas nesta dinâmica toda também... Algumas vezes estas coisas que 

aconteceram no passado foram feitas ou tiveram a participação bem explícita de uma 

terceira pessoa... de alguém... alguém que fez alguma coisa... ou teve algum tipo de 

atitude... ou agiu de uma determinada maneira que nos influenciou e existe alguém... 

perceba... e eu quero que você encontre uma segunda pessoa... alguém que talvez 

pudesse ter feito alguma coisa... ter percebido o que estava acontecendo... mas não 

fez... ou não percebeu... e tudo isso me lembra Jung... Carl Jung... que trouxe alguma 

coisa muito importante para o mundo... que é a noção de sombra... sombra é tudo 

aquilo que é nosso mas nós ainda não estamos percebendo que é nosso... sombras são 

coisas que têm a ver conosco... com coisas que nós sentimos... passamos.... 

experimentamos... nós processamos... mas, por alguma razão nós ainda não estamos 

percebendo como sendo... coisas que nos pertencem... e aí nós temos aquela sensação 

de que alguma coisa nos perturba... nos invade... nos faz sofrer... mas na verdade é 

alguma coisa nossa... que nós precisamos perceber... como nossa... para que nós 

possamos justamente reintegrar isso e... não ficar... como uma bola de ferro pendurada 

no pé... que dificulta andar... mas, trazer isso que parecia até então dissociado... como 

uma oportunidade para aprender... para que esta energia seja reintegrada nesse 
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momento... e possa fazer uma diferença para o nosso processo de crescimento... de 

desenvolvimento... e eu quero que você perceba justamente esta dinâmica... 

  

Você... passando pelo que você passou... aquilo que você acreditava que até então havia 

marcado você... 

  

E eu quero... que você perceba talvez uma pessoa... que contribuiu muito 

significativamente para isso... talvez também uma outra pessoa que poderia ter feito 

mais e não fez... e eu vou fazer umas perguntas importantes para você agora... neste 

momento... 

  

Quais dois recursos você  não teve até então para lidar com a questão... com o evento... 

que se você tivesse fariam uma grande diferença para que você pudesse lidar com este 

evento de forma melhor... mais construtiva... mais saudável... talvez reagisse de uma 

forma mais saudável para você... talvez não impedisse o acontecimento em si ou o 

evento... mas com certeza se estes dois recursos estivessem presentes em você... eles 

fariam de alguma maneira você reagir de forma mais saudável.. de forma mais 

construtiva... de forma bem mais positiva... e provavelmente não teria marcado tanto 

você negativamente ao longo de sua história de vida... que dois recursos internos... na 

hora... não estiveram manifestos mas... se eles estivessem lá presentes em você eles 

fariam uma diferença muito grande... Identifique... 

  

Vamos chamar o primeiro de recurso A... ache um nome para ele... vamos chamar o 

segundo de recurso B... ache um nome para ele... e verifique...  talvez eles não tivessem 

evitado que o evento ocorresse... mas eles com certeza fariam VOCÊ já lidar de outra 

forma mais positiva com todas estas coisas e eu quero que você considere AGORA estas 

pessoa... que teriam tido um papel mais presente neste evento que... talvez... não 

tivesse contribuído bastante para com que aconteceu com você e, se fosse o caso, que 

2 recursos essas pessoas teriam cada uma delas e não tiveram lá... vamos pensar 

primeiro naquela mais presente... aquela que teve um papel bem mais próximo e bem 

mais contundente... que 2 recursos esta pessoa não teve... se ela tivesse provavelmente 
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ela teria agido diferente com você... vamos pensar em um primeiro recurso para esta 

pessoa... vamos chamar de recurso C – dê um nome para ele... vamos pensar em um 

segundo recurso... vamos chamar de recurso D... dê um nome... 2 recursos que se esta 

pessoa tivesse tido presentes naquele momento provavelmente ela teria agido de outra 

forma com você... 

  

E vamos pensar naquela segunda pessoa... que talvez pudesse ter feito alguma coisa... 

ou percebido... não fez... E, vamos pensar também em dois recursos que esta pessoa 

poderia ter tido... recursos internos... e não teve... se ela tivesse esses recursos... 

presentes... ela poderia ter ajudado você ou feito alguma coisa... recurso E... e, recurso 

F... 

  

Então... neste momento... nós identificamos dois recursos que você nao teve... até 

então... 2 recursos que esta pessoa que participou mais ativamente da questão não 

teve... e, 2 recursos que essa outra pessoa também poderia ter tido e não teve nesse 

momento... e eu quero que nesse momento... você acolha tudo isso... e eu fico me 

perguntando como é bom saber e aprender aquilo que nos damos uma oportunidade 

de mudar... 

  

Quantas coisas precisaram acontecer muitas vezes na história da humanidade que 

foram negativas... e, a partir dessas coisas negativas... alguém aprendeu alguma coisa 

AGORA e... com isso desenvolveu-se algum processo interno... desenvolveu-se algum 

processo de mudança... e como é bom saber e aprender aquilo que nos dá uma 

oportunidade de mudar... AGORA... como é bom! 

  

E, também... eu fico me perguntando quantas vezes você já teve a certeza de alguma 

coisa... e, descobriu estar enganado a respeito disso... e, eu fico me perguntando se você 

já disse para as pessoas “isso é assim desse jeito”... “isso é desta forma”... “isso é o 

certo”... e, talvez... você tenha se dado conta que estava enganado ou que aquilo 

pertencia a um contexto específico... e, não poderia ser generalizado para todas as 

situações... 
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Eu fico me perguntando se você agora... pode trazer algumas memórias de situações 

que você e outras pessoas tiveram certeza de alguma coisa e... depois... descobriram 

que estavam redondamente enganadas... 

  

E, eu quero que você continue enfatizando esta experiência de aprendizagem sobre o 

passado e, talvez você se pergunte AGORA... neste momento... o que você aprendeu 

com todas estas coisas... o que você aprendeu até agora... embora nós estejamos 

lidando com histórias de vida... e coisas que marcaram ATÉ ENTAO uma última vez... de 

forma negativa... antes que você se lembre de esquecer AGORA... de tudo isso... Eu 

quero que você guarde AGORA desta primeira fase deste trabalho... o que você 

aprendeu sobre tudo isso... embora não tenha sido positivo... o que você pode extrair 

de positivo... de aprendizagem... de oportunidade para crescer e escolher fazer e agir 

de outra forma... inconscientemente AGORA... Eu vou fazer uma contagem de zero a 

cinco e, a cada número que eu for contando você vai poder fazer uma escolha: ou você 

vai sair deste estado e retornar ao estado de vigília porque talvez você tenha outras 

coisas para fazer agora neste momento e... vai ficar com esta experiência de 

aprendizagem... e vai escrever... pensar sobre o que você aprendeu com tudo isso... 

agora ou depois... OU se você tiver tempo você vai continuar e aprofundar nessa 

contagem para a próxima etapa onde nós vamos reescrever a sua história pessoal... 

então vamos... a cada número você vai – ou sair deste estado sentindo-se muito bem... 

com senso de crescimento e aprendizagem... bem grandes... ou se preparar para 

aprofundar mais... para continuar para próxima etapa. Então vamos: 

  

Zero... um... respire profundamente saindo deste estado... ou aprofundando... dois... 

isso... três...quatro... sentindo-se muito bem... de qualquer forma já... assim... tente em 

vão resistir...Cinco.... 
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REESCREVENDO A HISTÓRIA PESSOAL 
(PARTE 2) 
   

Então vou pedir que você respire profundamente soltando o ar... respire pela boca... 

solte o ar pelo nariz enquanto você vai lembrando de muitas vozes relaxantes... que 

poderiam neste momento estar trazendo para você comandos... frases... sugestões... 

para que você pudesse estar aprofundando cada vez mais este momento... cada vez 

mais... imagine várias vozes... ouça mentalmente vozes que para VOCÊ 

inconscientemente soem como vozes relaxantes... positivas... muito boas... talvez você 

possa criar novas vozes relaxantes agora... neste momento... que junto com aquelas 

vozes para VOCÊ já são vozes internas relaxantes... possam ajudar você 

inconscientemente aprofundar mais ainda essa experiência...  aprofundar mais ainda 

este momento... e, perceba quando você ouve estas várias vozes convidando você para 

relaxar agora... quais são as imagens mentais que retornam para você ou que se 

reproduzem agora para você... quais são as sensações físicas que você 

inconscientemente experimenta agora... nesse momento... e todo esse conjunto... toda 

esta experiência... vai gerando um aprofundamento... e eu vou fazer uma contagem de 

sete a zero... e, a cada número que eu for contando você vais aprofundando esse 

momento... quanto mais próximo do zero mais profundo este estado... então vamos... 

  

SETE vezes mais... isso... SEIS... CINCO vezes mais... da sua forma já... da sua maneira... 

vezes QUATRO... assim... relaxe... vezes TRÊS vezes mais... DOIS... TRES... QUATRO... 

CINCO... retornando com energia mais... SEIS... ah!.... CINCO... QUATRO... TRÊS... DOIS... 

TRÊS... QUATRO... CINCO... SEIS.... Isso... CINCO... QUATRO... ah!... TRÊS... DOIS.... UM... 

DOIS... UM... ZERO... MENOS UM... MENOS DOIS... MENOS TRÊS... eu fico me 

perguntando quantas vezes VOCÊ teve a certeza de algo e descobriu estar enganado... 

como você reagiu a estas coisas... o que você fez para ajustar a sua percepção? Como 

você lidou e reajustou a sua percepção? seu modelo de mundo... suas decisões?... suas 

atitudes?... com relação aquilo que você tinha tanta certeza... tanta convicção?... mas 

se deu conta de estar enganado... enganada... lembre-se de momentos onde você fez 
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estes ajustes e foi bom por mais que tivesse sido difícil... ou que você tivesse que se 

retratar... ou modificar... como você agia ou o que fazia... mas, como foi bom lidar com 

a percepção mais apurada... mais adequada... em relação a realidade... e eu, fico me 

perguntando... o que nós podemos aplicar sobre tudo isso... com relação a história 

prévia... aquilo que você achava que havia aprendido ou concluído com relação a aquele 

evento que já havia acontecido... aquele evento que você acreditava até então que havia 

influenciado você... de alguma maneira... sua identidade... sua história de vida... seu 

futuro...sua auto-estima... suas crenças sobre si... sobre as possibilidades que você 

tinha... eu fico me perguntando se... este já pode ser inconscientemente mais uma 

oportunidade para VOCÊ inconscientemente perceber como alguma coisa que você 

tinha certeza e... talvez... você pudesse... tal qual como aconteceu com outras 

situações... onde você se enganou... pudesse estar enganado... enganada... também 

porque talvez nesse momento...você esteja prestes a fazer uma modificação agora... a 

respeito do significado desses eventos... porque você está prestes... neste momento... 

a reescrever a sua história pessoal... e, como é bom saber e aprender aquilo que nos dá 

uma oportunidade para mudar... 

  

Eu fico me perguntando... aquilo que você já havia lembrado na etapa anterior... como 

uma oportunidade de mudar... quando você agarrou esta oportunidade de mudar... 

oportunidade de pensar diferente... sentir diferente... fazer diferente... e essa é a sua 

oportunidade de mudar a história prévia... 

  

Relembrando a etapa anterior... nós determinamos o que aconteceu com você... como 

você até então havia percebido aquele evento... e nós identificamos 2 recursos... A e B... 

que faltaram a você naquele momento... se estes recursos estivessem presentes... 

talvez... eles não tivessem evitado... talvez eles tivessem evitado já o ocorrido... mas, 

com certeza seria muito melhor para você... 

  

Nós identificamos uma pessoa que talvez tenha tido uma participação mais contundente 

no processo... que tenha contribuído com o que aconteceu... e, também, identificamos 

dois recursos que esta pessoa não teve... C e D... se esta pessoa tivesse esses recursos 
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talvez a pessoa tivesse agido de outra forma... com relação a você... relembre quais 

recursos foram esses... e o que teria já acontecido... de outra forma... neste momento... 

  

E, eu pedi, que você lembrasse de uma terceira pessoa... de alguém... que talvez 

estivesse presente... se esta pessoa tivesse percebido ou feito alguma coisa... tivesse 

talvez mais dois recursos... E e F... talvez esta pessoa tivesse agido de outra maneira... 

  

E, existem inúmeros recursos que poderiam cobrir todas as letras do alfabeto... na 

verdade... de vários alfabetos... significando que muitos recursos a qualquer momento 

presentes já... porque a PNL acredita que nós temos todos os recursos dentro de nós... 

a matéria bruta... para fazer a transformação... para integrar aquilo que Jung chamou 

de sombra... aquilo que sempre foi nosso... mas nós não estávamos percebendo como 

sendo nossos... muitas vezes é fácil projetar sobre outras pessoas a responsabilidade de 

coisas que nos aconteceram... e por mais que algumas pessoas tivessem realmente feito 

alguma coisa... alguma ação... alguma atitude... alguma iniciativa... por mais que 

algumas pessoas talvez tivessem feito alguma ação... nos prejudicado do ponto de vista 

do que elas fizeram para conosco... é nossa responsabilidade e escolha viver melhor.... 

de ver... ouvir... sentir... de outra forma já... a respeito de tudo isso... é nossa escolha 

querer... desejar... viver melhor... perceber de outra forma já colocar uma nova 

moldura... talvez nos perguntando... o que mais estas coisas poderiam significar para 

nós... o que eu posso aprender com tudo isso que aconteceu comigo... que de outra 

forma já inconscientemente você agora pode... ou já fez... e eu, nem percebi... contribuir 

para uma percepção mais enriquecida... de quem eu sou... porque muitas coisas difíceis 

e desafiadoras que acontecem... são aquelas coisas que nos fazem desenvolver 

habilidades... competências... habilidades para vencer de outra forma... a vida já muito 

melhor... 

  

E eu quero que neste momento... você saia de dentro desta dinâmica... do que 

aconteceu no passado e volte a ver a linha do tempo pelo lado de fora... e perceba... 

deixe aquilo lá já... em processo de modificação... completamente já dentro de você... 

assim... e eu quero que você pense primeiro naqueles 2 recursos... que você não teve 



 

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 

20 

manifesto... recursos internos... os quais se você tivesse com estes recursos em mãos... 

agora... lá... poderiam já ter feito a diferença de como muito melhor você reage 

inconscientemente... aquilo que aconteceu... trazendo uma outra forma agora... neste 

momento... para perceber... o passado presente na sua estrutura enquanto você me 

ouve... ou não... 

  

E, eu quero que você pense no primeiro recurso A... que é aquele recurso que você 

acredita que ele não se manifestou naquele momento... Eu quero que você procure na 

sua linha do tempo... na sua história de vida... ou antes ou depois do evento... um 

momento onde você... como certeza... teve este recurso na sua vida... mesmo que tenha 

sido num outro contexto... em outro tempo... em outro momento... um momento onde 

você viveu este recurso na sua vida... ou algo muito próximo daquilo... vá andando pelo 

lado de fora da linha do tempo... até este momento... pare diante dele.. e, veja... ouça... 

sinta... perceba este momento... da sua vida... onde não importa porque... de forma 

saudável necessariamente agora... você teve aquele recurso presente na sua vida... 

acolha pelo lado de fora... perceba os fatores externos... e quando eu contar 1-2-3... 

você vai mergulhar lá dentro e reviver... outra vez... este recurso A... como se você 

estivesse voltando no tempo... e, de volta lá, agora... então vamos... 1... 2... 3...  isso! 

Retorne lá neste momento... e eu, não quero que você explique... eu quero que você 

apenas se imagine... veja... ouça... sinta... converse consigo... identifique a presença 

deste recurso A... na sua vida... perceba... como é a imagem mental desse recurso... as 

cores... o tamanho... o brilho... a distância... as dimensões... se é um filme... se é uma 

fotografia... perceba o que você consegue ouvir... e, como é esse som mental sobre ter 

este recurso... perceba o que você diz para si em um diálogo interno... talvez validando 

estes recursos outra vez... e, perceba o que você sente... onde no corpo você sente... 

dê-se  conta disso...  e, vamos imaginar que uma espécie de segunda pele ou campo de 

energia vai acolhendo a presença destes recursos... como se fosse um pendrive que 

grava aquilo que você está produzindo agora... esse campo de energia... esse pendrive 

energético... e, ele vai gravando a qualidade da presença deste recurso... ao redor de 

você nesta metáfora... para o que nós estamos criando... veja... ouça... sinta... 

reconheça... saia de dentro da linha do tempo... 
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E, lembre-se de alguém que também tinha este recurso A... alguém que você conheça... 

ou não... talvez... um personagem de livro... ou alguém que você tenha lido a biografia... 

o que nós chamamos de mentor... talvez até um personagem de novela ou filme que 

tenha este recurso manifesto... você não precisa aprovar a pessoa como um todo... eu 

quero apenas o contexto bem específico e saudável... onde esta pessoa manifesta este 

recurso... identifique... e, quando eu contar 1-2-3... você vai entrar no lugar desta 

pessoa... e, vai ser esta pessoa neste contexto bem específico... manifestando este 

recurso A... então vamos... 1... 2... 3...  mergulhe dentro dele agora... isso... neste 

momento você é esta pessoa... neste contexto... e, deixe que o seu campo de energia 

ou segunda pele simplesmente continue a gravar todo este segredo... toda esta 

sabedoria sobre este recurso A... isso... saia de dentro deste contexto....  e, volte a 

considerar a sua linha do tempo enquanto o seu campo de energia continua 

combinando todas estas coisas... coisas que você colocou aí dentro e... foi acolhendo 

tudo dentro de você... 

  

E, considere agora o recurso B... aquele recurso... segundo... que você também não teve 

manifesto até então já presente... Identifique um momento na sua linha do tempo... 

onde você manifesta este recurso... um momento mesmo que em outro tempo... em 

um outro contexto... onde você manifestou este recurso B que também já presentes no 

passado... modificaram esse e o primeiro recurso A... a forma como você percebe de 

outra forma agora... aquilo que aconteceu já na sua estrutura inconscientemente... 

então pare pelo lado de fora na linha do tempo diante do momento onde você 

manifestou este recurso B... observe... acolha... perceba... não precisamos de 

explicação... precisamos apenas que você tenha certeza que você manifestou este 

recurso B... e, eu quero... que você mergulhe dentro desse tempo de novo... veja... 

ouça... sinta... perceba... isso... mais uma vez... isso... assim... perceba do seu jeito... da 

sua maneira... esse momento... aquilo que permite você saber dizer para si... respirar... 

andar... e, com tudo isso manifestar outra vez o recurso B... e, deixe que aquele campo 

de energia... segunda pele... continue a gravar e a acolher este recurso B... que vai se 

manifestando e se misturando... e, se combinando... com o recurso A... 
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Enquanto você já vai se lembrando de alguém... de algum personagem... de alguém que 

você conheceu ou leu a respeito... ouviu... que também teria esse recurso B... imagine... 

traga a sua mente... Identifique o contexto específico em que essa pessoa manifesta 

esse recurso de forma saudável... necessariamente... e, entre no lugar desta pessoa 

agora...  isso! Entre no lugar desta pessoa e... veja... ouça... sinta... você é essa pessoa 

nesse momento manifestando o recurso B... tão facilmente... de forma tão natural para 

você inconscientemente agora... enquanto é essa pessoa ainda... e a segunda pele ou 

campo de energia... vai gravando... acolhendo...e, acolhendo... acolhendo... 

acolhendo... isso... assim... saia desse contexto... e, perceba-se no lado de fora com estes 

2 recursos A e B combinados... integrados dentro de você... enquanto você vai 

combinando... integrando... otimizando ... espalhando dentro de você... eu quero que 

você vá voltando pelo lado de fora... até o momento onde você teve aquele evento 

original... que você acreditava até então ter marcado... antes que você se lembre de 

esquecer já dele... e, eu quero que você... quando eu contar até 3... entre na sua 

posição... onde você se sentiu limitado... limitada... sem recursos... e leve este campo 

de energia para você... esta segunda pele... com estes 2 recursos A e B... e, vamos ver 

se lá já com estes recursos presentes na sua estrutura... me ouvindo ou não... vão fazer 

você já ter reagido de outra forma bem mais saudável... mudando o significado de como 

você percebe de outra maneira agora... aquilo que havia acontecido de outra forma... 

me ouvindo ou não...  então vamos... 1... 2... 3... leva para lá! 

  

Entre dentro da situação original... só que agora trazendo esta segunda pele ou campo 

de energia... com esses dois recursos A e B seus... dessas pessoas que você estudou... 

ou mentores... e, observe como presentes na sua estrutura me ouvindo ou não... estes 

recursos habilitam você agora... para perceber lidar com... e, reagir de forma mais 

positiva... para você internamente... a respeito deste evento que aconteceu... como 

você integra isso... assume a responsabilidade... percebe de outra forma... aprende com 

tudo isso... aprende... isso... e, perceba como já diferente de outra forma me ouvindo... 

você percebe a modificação nesse momento... na forma como você processa já muito 

melhor... de forma que te habilita aprender... a crescer... se desenvolver... ver... ouvir... 
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sentir... vá para o lado de fora da linha do tempo... e, perceba pelo lado de fora... a 

modificação já... que você lá naquele tempo agora... faz...sabendo ou não... aquilo que 

muda completamente me ouvindo ou não... e, eu quero que você perceba... aquela 

outra pessoa... 

  

Aquela que talvez tenha tido uma participação mais ativa... naquilo que você 

experimentou... e, perceba os recursos C e D... que ela não teve... os quais se estivessem 

presentes já... teriam feito esta ou qualquer pessoa... reagir de uma forma agora... muito 

mais positiva com relação a você... independente de você já ter trazido recursos que já 

fazem uma diferença agora... e, com isso em mente... eu quero que você passeie e... 

pelo lado de fora da sua linha do tempo... eu quero que você identifique um momento 

na sua vida... na sua vida... na sua história... onde VOCÊ manifestou o recurso C que 

aquela pessoa não teve... na sua vida... um momento onde você deixou de maneira 

saudável... este recurso se manifestar na sua vida... observe do lado de fora... estude... 

acolha... os fatores externos... como você se abriu para que este recurso pudesse se 

manifestar... e, vai lá... para dentro da sua linha do tempo.... mergulhe outra vez... isso... 

e, reviva este recurso C... que aquela pessoa não teve que VOCÊ teve em algum 

momento da sua vida... veja... ouça... sinta... converse consigo... acolha... perceba... se 

você tiver dificuldade para perceber... um recurso das suas próprias memórias... você 

pode usar o recurso de qualquer momento de trazer uma outra pessoa... ou 

personagem... que tenha este recurso... e, você tem a certeza disso se colocando no 

lugar desta pessoa... ou... pode fazer um pouco de cada... imaginar um pouco de você... 

um pouco este outro personagem... pessoa... ou como nós chamamos mentor... e, vai 

deixando que a segunda pele vá absorvendo tudo aquilo que é o segredo... e, que 

talvez... nunca precise conhecer completamente a respeito disso... e, absorva... veja... 

ouça... sinta... isso... assim... vá para o lado de fora da linha do tempo ... enquanto aquele 

recurso C fica gravado na sua segunda pele ou campo de energia... e, pense no segundo 

recurso que esta pessoa não teve... o recurso D... 

  

E, mais uma vez... coloque-se em um momento da SUA vida... onde VOCÊ teve este 

recurso D... de alguma maneira... ou algo mito próximo disso manifesto na sua vida... e, 
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entra lá dentro outra vez... você já sabe o que fazer agora... por isso é mais rápido... 

reviva... veja... ouça... sinta... converse consigo... preste atenção na sua postura... na 

reação corporal fisiológica... diante deste recurso D... o segundo recurso que aquela 

pessoa que teve uma participação maior no evento não teve... mas, você tem outra 

vez... e, deixe que ele se espalhe... e, a segunda pele vai gravando... vai colhendo... vai 

acolhendo... todas estas coisas... acolhendo... outra vez... acolhendo... isso... e, de 

alguma maneira... você saindo de dentro agora... pelo lado de fora... percebe como estes 

recursos C e D se combinam... e, você vai andando pelo lado de fora até a situação 

original... onde VOCÊ... já se percebe modificado completamente com os recursos A e 

B... e, quando eu contar 1-2-3... você vai entrar de novo no contexto... e, vai levar para 

aquela pessoa... a que não teve os recursos C e D... e, dê estes recursos... e, já, vai entrar 

no lugar desta pessoa levando estes recursos... para ela... e, vamos perceber 

necessariamente... você inconscientemente... vais fazer esta pessoa representada... agir 

e manifestar estes recursos... perante você que já tem os recursos A e B acontecendo 

na modificação do significado do que aconteceu... que, para sempre, já é outra coisa... 

1... 2... 3... 

  

Isso... coloque-se no lugar desta pessoa que... teria tido uma participação mais ativa... 

e, leve os recursos... que ela não teve até então... e, imagine que estes recursos 

manifestos... fazem esta pessoa agir de outra foram já... e, perceba como isso já combina 

com aqueles recursos A e B... que já fazem de você outra pessoa... e, vá para o lado de 

fora... observe pelo lado de fora... como a dinâmica já mudou completamente agora... 

me ouvindo ou não... como você já é outra pessoa... 

  

E, vamos considerar aquela segunda pessoa que poderia ter feito ou percebido... e, não 

fez também alguma coisa... que não teve 2 recursos E e F... e, vamos imaginar um 

momento na sua linha do tempo... onde você teve estes 2 recursos juntos manifestos 

na sua vida... ou 2 momentos se fosse o caso... mas, se há um momento em que estes 

recursos... que esta segunda pessoa não teve... apareceram juntos na sua vida... o 

recurso E e o recurso F... observe na sua linha do tempo e... se você nao encontra em 

você... traga um mentor... uma referencia... alguém que você conhece... ou viu na TV... 
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ou leu a respeito... que tenha estes recursos juntos... e, quando eu contar 1-2-3... você 

vai reviver a sua situação... e, ou... colocar-se no lugar de quem tem isso... de forma 

saudável agora... então vamos... 1... 2... 3... 

  

Isso... e, perceba a presença desses recursos E e F... e, a segunda pele coletando... 

colhendo... acolhendo... isso... e você prestando atenção no que você vê... ouve... 

sente... percebe... diz para si... e, tudo se ajeitando... otimizando.... dentro de você... 

isso... perceba.... saia aí de dentro.... e, pelo lado de fora... vai levando isso lá para aquela 

situação original já profundamente modificada... com recursos que você levou primeiro 

para você... e, depois para aquela outra pessoa que teve uma participação mais forte... 

e, agora... quando eu contar 1-2-3... você vai entrar no lugar desta terceira pessoa e... 

levar estes recursos E e F... para esta pessoa e... vamos ver se lá já a mudança 

acontecendo... na sua estrutura... enquanto você me ouve ou não...  já faz uma soma 

positiva com toda a mudança que acontece aí dentro... então vamos... 1... 2... 3... 

  

E, mergulhe aí dentro... e perceba a modificação que agora acontece aí dentro... os 

recursos E e F dessa outra pessoa... fazendo com que na imaginação que você produz 

agora... esta pessoa aja de outra maneira... nesta dinâmica... e, todos vocês agora... tem 

todos os recursos presentes... e, eu quero... que nesse momento... você acolha aquela 

percepção de acolher... de lidar com os elementos externos... e internos... perceba-se 

colocando de novo na sua posição... com os recursos A e B manifestos... desenvolvidos... 

trazendo para você... uma outra percepção... um outro significado... percebendo a 

pessoa que teve uma participação mais presente para você neste momento... com os 

recursos C e D... e, a outra pessoa com os recursos E e F... tudo isso mudando 

profundamente esta dinâmica... e, a forma com que você percebe... tal qual uma ilusão 

de ótica... quando imagens e percepções... nos permitem perceber muitas coisas e 

contornos diferentes... quando nós projetamos significados... e, agora... com toda esta 

percepção... com tudo isso que você vê... ouve... sente... qual é a nova perspectiva mais 

saudável... que você tem dos significados possíveis... para que você possa aprender... 

e... usar de forma positiva... necessariamente... que vão otimizando a maneira com que 

você interna... externamente... vê... ouve... sente...percebe... o significado desta 
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experiência original... deixe que isso se otimize... e, se espalhe.... e, nesse momento... 

eu quero que você se imagine caminhando por dentro da sua linha do tempo... desse 

momento em que aquilo que era o evento limitante agora... está profundamente 

modificado... com novo significado... 

  

Eu quero que você caminhe... daí para o presente... levando toda essa aprendizagem... 

levando toda essa percepção... levando toda essa mudança... de outra forma... tudo 

isso... que se manifesta na sua vida... a partir de agora... de muitas formas diferentes... 

e, vá passando por tudo aquilo que ao longo da sua linha do tempo... da sua história... 

teria sido uma continuação do efeito negativo... daquilo que você já lembra de esquecer 

sem razão... e, agora... você compartilha esse novo olhar... este novo sentido... o novo 

perceber... ver... ouvir... sentir... e, como tudo aquilo que acontece agora... tem uma 

nova percepção... tem um novo significado mais construtivo... mais positivo... os 

eventos podem estar lá ainda mas... como você percebe de outra forma agora... mais 

saudável... tudo isso que aconteceu... cada um dos eventos... que no passado já fizeram 

você sofrer... e, já reforçaram se é que você se lembra... ou lembra de esquecer melhor... 

agora... trazem uma visão positiva e construtiva... das suas possibilidades... e, você 

chega no presente... nesse momento... presente em você agora... 

  

Tal qual uma lagoa nova... que tinha os canais obstruídos ou poluídos... e, a lagoa estava 

morrendo... estava com suas águas estagnadas... impuras... os canais foram abertos... 

novas águas estão renovando a lagoa... a fauna retorna... os peixes... a vegetação... a 

água voltou a ter oxigênio... a ecologia mudou completamente e existe definitivamente 

nova agora... novas percepções sobre quem você é... e, quem você muito melhor já é... 

no futuro... onde é presente a mudança interna agora... e, tal qual as novas águas 

renovam a lagoa... essas novas percepções renovam a sua vida... em múltiplas 

dimensões... isso... veja.. ouça... sinta... e vá otimizando as imagens mentais... as cores... 

as distâncias... o brilho... o som... traga diálogos internos... traga vozes de pessoas e, 

outras novas vozes... que reforçam... tudo o que mudou... tudo o que você aprendeu... 

todo o crescimento... e, tudo mais que você traz... da escolha que você tem de 

perceber... e, dar um novo significado... a escolha que você tem para reescrever agora... 
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e... sempre... a sua história pessoal... e, eu vou fazer agora... uma contagem de 0 a sete... 

e, a cada número... que eu for contando... você vais saindo desse estado... e, quando eu 

contar sete e estalar os dedos... você vai abrir os olhos sentindo-se muito bem... e, em 

mais do que perfeito estado de saúde interna... de bem-estar... de harmonia interna 

agora... nesse momento e... todas as noites enquanto você dorme um sono profundo... 

e, sempre reparador... todas as noites... você inconscientemente... continuamente este 

trabalho... e, leva adiante toda esta percepção de crescimento... de aprendizagem... de 

escolhas positivas... com base em tudo aquilo aprendido... e, modificado já... 

completamente... para que esteja sempre presente a percepção mais positiva... da 

busca de inúmeras possibilidades... para sua qualidade de vida muito melhor... agora... 

  

- Então vamos...zero... um... respire profundamente... saindo deste estado com foco nas 

molduras de aprendizado... de crescimento... de desenvolvimento... dois... respire 

profundamente... e dê-se conta de tudo aquilo que você cresceu... das suas novas 

possibilidades... com estas novas percepções... e, crenças sobre VOCÊ de outra forma 

já... três... mais uma respiração profunda... pronto... pronta... para quando abrir os 

olhos... você poder escrever... pensar sobre todas estas modificações... ou, 

simplesmente... saber sobre a mudança já feita de outra forma... quatro... isso... cinco... 

seis... saindo desse estado... respire profundamente e... sete... abra os olhos e... saia 

agora desse estado (estale os dedos)... sabendo e tendo a certeza de que você 

reescreveu a sua história pessoal 

 


