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Reenquadramento em 6 passos – 
Reenquadramento sem conteúdo: 

 

1 – Identifique a parte ou situação problemática. Calibre-a e ancore-a. 

2 – Estabeleça um canal de comunicação com a parte. 

3 – Identifique a intenção positiva da parte e separe a sua intenção do modo como 
ela está tentando realizá-la. Ancore a intenção.  

4 – Recupere a representação completa < V, A, C, O > para criatividade. Ancore-a.   

5 – Solicite ao cliente que descubra ou crie três outros modos de satisfazer a 
intenção positiva, sem que para isto tenha que assumir o comportamento problemático. 
Pode-se disparar as âncoras dos passos 3 e 4 para facilitar. 

6 – Solicite ao cliente que pergunte à parte problema se ela quer assumir a 
responsabilidade pela implementação dos novos comportamentos quando isto for 
necessário.  

7 – Verificação Ecológica – peça ao cliente para perguntar à totalidade de si mesmo 
se existe alguma outra parte que faz objeção às mudanças. 

8 – Elo com o futuro – ancore as mudanças repetidamente aos estímulos que 
provavelmente vão ocorrer no futuro.  

9 – Para treinamento, dispare a âncora do passo 1 e verifique a calibração. 

Criando um estado de recursos 
(inspirado em Robert Dilts) 

Para conduzir o cliente 

1. Identifique memórias sobre ter acessado um estado com muitos recursos, o que 
permitiu, lá, que lidasse bem tanto com as coisas boas quanto com os desafios. 
Imagine-se voltando no tempo para um momento ápice desse momento, vendo, 
ouvindo e sentindo em detalhes a presença dos recursos em si. 

2. Perceba onde no seu corpo, especificamente, sente a presença desses recursos 
mais forte e note qual a direção e a intensidade da sensação, ampliando até que 
se espalhe por você. 

3. Ao perceber-se bem envolvido no processo, assuma uma postura ereta, porém 
relaxada e confortável e coloque suas mãos na barriga em baixo do umbigo e 
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“centre” os recursos nesse ponto. Quando sentir que o fez, declare para si: “Eu 
estou centrado. 

4. Deixe que o fluxo suba ao coração, abrindo-o para novas experiências e 
emoções, inclusive a emoção que vem da percepção de recursos. Quando o fizer, 
declare para si: “Eu estou aberto”. 

5. Leve o fluxo de recursos até a testa tornando-se mais consciente do mesmo e de 
tudo o que está a sua volta. Quando o fizer, declare para si: “Eu estou presente”. 

6. Sinta os pés no chão e o contato com o planeta terra e também o contato com 
um Universo muito maior. 

7. Perceba que você é parte de sistemas sobrepostos com infinitas possibilidades. 

8. Veja, ouça e sinta esse momento especial e o que representa a consciência deste 
estado pleno de recursos em você.  

9. Quando se der conta desta conexão com a terra, o universo e infinitas 
possibilidades, declare: “Eu Estou conectado”. 

Pratique com frequência, acesse diferente estados de recursos e sempre coloque e 
mantenha durante o exercício as mãos apoiadas na barriga abaixo do umbigo. Dessa 
forma, você estará criando uma pilha de âncoras de recursos poderosos. Quando 
precisar que recursos poderosos venham em seu auxílio, com a prática, basta colocar as 
mãos abaixo do umbigo na barriga da mesma forma para ter acesso aos mesmos. 

Obs: Na PNL Gerativa, parte-se dos RECURSOS para as soluções. 

 

REENQUADRANDO DESAFIOS  
(INSPIRADO EM ROBERT DILTS) 

 Imagine três círculos ou escreva em pedaços de papéis identificando-os no chão: 
PROBLEMA – OBSERVADOR - RECURSOS 

 Comece com o círculo PROBLEMA.  

 PERCEBA OS FATORES EXTERNOS envolvidos e o JOGO INTERNO, ou seja, como 
reage aos fatores externos e o que mais há dentro de você. 

 Perceba como se sente sobre o problema. Dê um NOME (X) para esse sentimento 
ou emoção, e perceba como contribui para sentir o que sente desta forma uma 
última vez. Fique atento aos detalhes do que vê, ouve e sente. 

 Dê um passo para o círculo do meio, do OBSERVADOR e perceba como se sente 
por se sentir daquela forma X no círculo do problema. Dê um NOME para esse 
sentimento ou emoção (Y), e perceba como contribui para sentir o que sente 
desta forma uma última vez. Fique atento aos detalhes do que vê, ouve e sente. 
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 No terceiro círculo, faça o exercício anterior (CRIANDO UM ESTADO DE 
RECURSOS INSPIRADO EM ROBERT DILTS). 

 Viva esses recursos de forma associada.  

 Identifique neste manancial de recursos, DOIS recursos (A e B) os quais seriam 
úteis para que o OBSERVADOR pudesse processar melhor e de forma mais 
saudável como percebe e lida com Y ao perceber como se sente em X. 

 Imagine que uma “segunda pele” ou campo de energia graúda os “segredos” 
desses dois recursos A e B. 

 Leve todo esse processamento, com ênfase em A e B para o círculo do meio e 
perceba o que muda, explore detalhes do que vê, ouve e sente, e dê um NOVO 
NOME para a emoção que pode estar sendo experimentada. Perceba a diferença 
em MENTE, CORPO E INTERAÇÃO COM O CAMPO. 

 Leve todo esse processamento, com ênfase em A e B para o círculo que 
anteriormente era o do PROBLEMA e perceba o que muda, explore detalhes do 
que vê, ouve e sente, e dê um NOVO NOME para a emoção que pode estar sendo 
experimentada. Perceba a diferença em MENTE, CORPO E INTERAÇÃO COM O 
CAMPO. 

 Pense numa situação FUTURA onde terá a oportunidade de aplicar em sua vida 
de forma prática o que mudou e aprendeu agora! 

 


