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Ciclos de aprendizagem 
Usar PNL consigo mesmo e com pessoas significa também aprender a identificar o que 

não está funcionando, o que pode funcionar, como modificar comportamentos e padrões, 
abrir-se para novas possibilidades e mais uma infinidade de possibilidades. 

Estudar PNL significa APRENDER, e “aprender” na PNL passa por quatro estágios 
importantes: 

1. Incompetência Inconsciente: A pessoa não sabe que não sabe. Ainda não tem a 
experiência e/ou conhecimento para manifestar o que quer que seja e não tem 
consciência desta falta; 

2. Incompetência Consciente: A pessoa sabe que não sabe. Possui conhecimento ou 
experiência o suficiente para saber que há algo lá que ele ainda não domina; 

3. Competência Consciente: A pessoa sabe que sabe.  Possui conhecimento para 
entender e comunicar alguma coisa, mas talvez não tenha experiência o suficiente 
para fluir; 

4. Competência Inconsciente: A pessoa sabe, e nem fica prestando atenção nisso, 
que simplesmente flui. Talvez ainda não consiga comunicar com plenitude sua 
experiência; 

5. Maestria: A pessoa sabe que chegou a um ponto de fluir e sabe que há outras 
coisas na vida. Aplica com propósito determinado alguma coisa e consegue 
compreender e comunicar sua experiência. 
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Ancoragem 
Âncoras são gatilhos visuais, auditivos ou cinestésicos os quais se tornam associados com 

respostas ou estados particulares. 

Estímulo que está ligado a um estado fisiológico (PNL); Associação que permite evocar 
experiência original. Qualquer coisa que de acesso a um estado emocional. 

Em geral as âncoras são externas. Um cheiro específico pode nos levar a uma cena, um 
momento de vida. O tom de voz da pessoa querida pode trazer emoções, ou o tom de voz de 
seu cantor preferido.   

Âncoras se criam por repetição (ex. parar diante de um sinal vermelho). Âncora se cria 
instantaneamente se a emoção for forte e o momento certo. Fobias são âncoras negativas. 

Nós fazemos âncoras de forma espontânea todo o tempo, mas a PNL nos ensina a usar o 
processo de forma mais consciente o que nos permite fazer auto âncora. 

Como fazer com que as âncoras funcionem de 
verdade 

Intensidade e pureza nas respostas: Ancoramos um momento único, especial, diferente 
do estado normal em que a pessoa vive, onde o estado pretendido se apresenta em sua 
expressão mais intensa; 

Singularidade do estímulo escolhido: A imagem, sensação, movimento, gesto ou som os 
quais serão usados como “âncoras” devem ser singulares, únicos, diferentes daquilo o que a 
pessoa já usa normalmente; 

Precisão no momento de ancorar: Aplica-se a âncora por alguns segundos quando se 
obtém o auge na resposta desejada (Ex. um momento de entusiasmo bem grande); 

Precisão na hora de repetir o estímulo: Perceber (calibrar) o cliente para reforçar a 
âncora sempre que possível e dispará-la exatamente no contexto ou momento desejado onde 
ela deve se manifestar. 

O recurso escolhido para a ancoragem dependerá da necessidade do cliente. 

Ancorando um estado de recursos 
É importante, para ajudar o explorador a criar um Estado de Recursos. O guia deve estar 

num estado parecido com aquele que o explorador escolheu. Se o explorador quer acessar 
um estado “alegria”, o Guia vai usar a expressão, tom de voz, gestos que façam ressonância 
com o estado escolhido pelo explorador. 

Peça para que o explorador pense no estado que vai trabalhar. Ele deve estar associado: 
vendo, ouvindo e sentindo. Pode ser que ele já tenha usado este estado em algum momento 
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da vida, pode ser que alguém que ele conheça tenha este recurso. Verifique se este estado é 
adequado para o contexto escolhido e se sua ancoragem é ecológica.  Em seguida, peça para 
o Explorador trazer este estado agora. 

Guia – Calibre sempre o estado do explorador para que possa verificá-los durante o 
exercício 

• Postura 
• Expressão 
• Respiração 
• Tom de voz 
• Cor do rosto 
• Pistas de acesso 
• Sub Modalidades 
• Ângulo da cabeça 

Ancore o estado: A âncora pode ser cinestésica, visual ou auditiva. Um gesto específico 
que a pessoa não usa normalmente, um símbolo que a pessoa irá ver na mente, uma palavra, 
frase ou mantra que dirá para si mesma. Quanto mais intenso for o “estado de recursos”, 
maior é o efeito da âncora. Disparada na hora certa, no auge do estado (por isso calibrar), 
apropriada para a situação. 

Testando a âncora: Sempre teste a âncoras. Talvez você tenha que ancorar novamente 
e/ou repetir inúmeras vezes. Âncoras que não são repetidas várias vezes, perdem a força. 

Acompanhamento do Futuro: O Guia leva o explorador para a situação que ele quer usar 
o recurso no futuro. 

Empilhamento de âncoras 
O objetivo é construir um estado pleno de recursos. Algumas situações requerem não 

apenas um, mas um conjunto de recursos. (Estado de Excelência). Passos: 

Selecionar uma atividade importante num futuro próximo que pode ser desafiadora. 

Escolha dos Recursos: “Imagine-se numa situação futura executando essa atividade. 
Quais recursos, qualidades e atributos você gostaria de manifestar para ser mais eficaz nessa 
situação”? 

Ancoragem: Traga a sua mente uma poderosa experiência de referência para cada uma 
dessas qualidades, usando imagens, sons e sensações em sua mente. Ancore cada estado no 
mesmo local. Assim você cria uma “Pilha de Ancoras”. Não quebre o estado entre cada 
ancoragem. De certa forma a pessoa permanece focada e dentro do processo até que ele 
termine. Dispare a pilha de âncoras e observe o que acontece. Depois, coloque a pessoa de 
forma associada no futuro vendo, ouvindo e sentindo os resultados da combinação de 
recursos e suas consequências positivas e repercussões. Use o NHR para ajudar. 
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Integração ou neutralização de âncoras 
1º Passo: Escolher uma âncora Limitante. 

2º Passo: Acesso tangencial ao estado limitante: “Você conhece bem essa sensação 
ou sentimento?” Quando o explorador começa a entrar no estado, o Guia ancora em 
um ponto determinado previamente. Esta é a ancora nº 1. Testa a ancora, após quebrar 
o estado. 

3º Passo: Acesso pleno ao estado de recursos: 

Guia: “Qual é a sensação contrária a essa?” O Explorador responderá: “Y”; 

 “Lembre-se de uma situação na qual você teve esta sensação ou sentimento “Y” de 
forma muito especial e poderosa.” De forma associada, eliciar aspectos VACOG; 

Ancore (âncora 2) em um ponto diferente da âncora 1; 

Quebra o estado e testa a âncora. 

4º Passo: Integração. Acione a âncora de recursos (2). Guia diz: “Agora que sabe ter 
esses recursos (2) lembre de novo aquela situação desafiadora.” Ao dizer isto, o guia 
aciona a âncora do estado limitante, mantendo a âncora de recursos acionada ao 
mesmo tempo. Calibrar o novo estado integrado. Em seguida, o guia retira o estímulo 
da âncora 1, continuando a trabalhar o significado dos recursos vencendo e, por último, 
o estímulo da âncora 2. 

5º Passo: O Guia faz o teste: Aciona qualquer uma das ancoras e calibra. 

6º Passo: Ponte ao Futuro. Guia: “Imagine-se daqui a algum tempo, vivendo uma 
situação semelhante com aquela do passado. O que acontece quando faz isso?” 

 


