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PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA

MASTER TRAINER 

ANDRÉ PERCIA



MASTER PRACTITIONER EM PNL

 Para Michael Hall em seu manual Master 

Practictioner “The User’s Manual For The Brain Volume 

II”, “PNL é em si um modelo sistêmico sobre o sistema 

de nossa neurolinguística”.

 “O pensamento sistêmico define a diferença entre o 

nível pratitioner de PNL, por exemplo, (quando os 

praticantes) percebem as partes e partes do 
modelo, usando a tecnologia, seguindo os padrões -

e o nível de Master Practitioner.  

 Além das partes e peças, é o nível de domínio de 

saber (onde o praticante aprende) como usá-los 

completamente enquanto parte de um sistema. Isso 
significa pensar sistematicamente.  Pensar 

sistemicamente é essencial para realmente dominar 

este modelo de “corpo-mente” não-aristotélico”. 



MASTER PRACTITIONER PARA 

ROBERT DILTS

 Para Robert Dilts, na enciclopédia de pnl, o treinamento 
master practitioner de pnl foi desenvolvido para 
fornecer aos praticantes de pnl habilidades conceituais, 
analíticas, observacionais e interativas necessárias para 
alcançar a competência consciente e inconsciente na 
programação neurolinguística avançada.  

 Além de explorar uma variedade de aplicações de 
habilidades avançadas de pnl, o treinamento em pnl
master practitioner enfatiza "como pensar sobre o 
pensamento", para que os profissionais sejam capazes 
de desenvolver um pensamento gerativo sobre as 
habilidades que eles adquirem.  



OBJETIVOS ESPERADOS DE UM 

MASTER PRACTITIONER

 HABILIDADES: Metaprogramas, Prestidigitação Verbal, Posições Perceptuais, 
Percepção sobre Padrões, usar Psicogeografia, Meta Modelo III, Trabalhar espaços 
desafiadores e de soluções.

 MODELOS: SCORE, SOAR e Matriz da Comunicação

 FERRAMENTAS: Meta-Mapa, Diferenciação Espacial, Linhas de Tempo

 RESULTADOS: Elegância, flexibilidade, geratividade, operacionalização de 
pressupostos da PNL, competência consciente

 Os alunos do Master deverão manter um DIÁRIO PESSOAL PARA O MASTER. Depois 
de cada módulo irão identificar de três a cinco possibilidades de uso do que vão 
aprendendo em suas vidas pessoais e profissionais (3 a 5 para cada). Tais 
considerações podem servir como base para o trabalho escrito.

 Atenção: Essas solicitações são pré-requisito para a certificação!



PNL E PERSONALIDADE

Crenças Valores Necessidades Memórias 
Codificação de 

Tempo 

Meta-Programas Estados Estratégias 
Modalidades e 

Submodalidades 
Conversas 

Internas 

Fisiologia Partes 



A PNL E O INCONSCIENTE

Segundo Tad James em seu “NLP Master 
Practitioner Manual”:

1. Armazena 
memórias

Temporal (em 
relação ao tempo)

Atemporal (não 
em relação ao 

tempo)

2. Faz Associações 
(liga coisas e ideias 

semelhantes) e 
aprende 

rapidamente

3. Organiza todas 
as suas memórias

(Usa a linha do 
tempo. Mecânica 

é a Gestalt)

4. Reprime 
memórias com 

emoção negativa 
não resolvida

5. Apresenta 
memórias 

reprimidas para 
resolução

(para produzir 
processos racionais 
e libertar emoções)

6. Pode manter as 
emoções 

reprimidas para 
proteção

Exemplo: “Não 
beba e dirija”.



A PNL E O INCONSCIENTE

7. Administra o 
corpo

Tem um plano de 
funcionamento: 

- Para o corpo 
agora

- Para a saúde 
perfeita (no Eu 

Superior)
8. Preserva o corpo

Mantem a 
integridade do 

corpo

9. É domínio das 
emoções

10. É um ser 
altamente moral (a 

moralidade que 
você aprendeu e 

assimilou)

11. Gosta de servir, 
mas precisa de 

ordens claras para 
seguir

12. Controla e 
mantém todas as 

percepções...

Regulares Telepáticas
Recebe e transmite 
percepções para a 
mente consciente



A PNL E O INCONSCIENTE

13. Gera, 
armazena, distribui 

e transmite 
“energia”

14. Mantém os 
instintos e gera 

hábitos

15. Precisa de 
repetição para 

que um hábito seja 
instalado

16. Está 
programado para 

buscar 
continuamente 

mais e mais. 

Há sempre mais a 
descobrir

17. Funciona 
melhor como uma 
unidade integrada. 

Não precisa de 
partes para 
funcionar

18. É simbólica
Usa e responde à 

símbolos
19. Toma tudo 
pessoalmente. 

(A base da 
percepção é a 

projeção)

20. Trabalha com o 
princípio do menor 

esforço

Caminho de menor 
resistência

21. Não processa 
negativos



OPERACIONALIZANDO 
AS 

PRESSUPOSIÇÕES 
DA PNL



PRESSUPOSIÇÕES DA PNL

As pessoas respondem a 
sua experiência, não à 

realidade em si. 

Ter uma escolha ou 
opção é melhor do que 
não ter uma escolha ou 

opção. 

As pessoas fazem a 
melhor escolha que 

podem no momento. 

As pessoas funcionam 
perfeitamente. 

Todas as ações têm um 
propósito. 

Todo comportamento 
possui intenção positiva. 

A mente inconsciente 
contrabalança a 

consciente; ela não é 
maliciosa. 

O significado da 
comunicação não é 

simplesmente aquilo que 
você pretende, mas 

também a resposta que 
obtém. 

Já temos todos os 
recursos de que 

necessitamos ou então 
podemos criá-los. 

Mente e corpo formam 
um sistema. São 

expressões diferentes da 
mesma pessoa. 

Processamos todas as 
informações através de 

nossos sentidos. 

Modelar desempenho 
bem-sucedido leva à 

excelência. 

Se quiser compreender, 
aja." 

(O'CONNOR, Joseph. 
Manual de 

Programação 
Neurolinguística: PNL.Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 

2003. p. 5-7). 



AMPLIANDO O ESPAÇO DO DESAFIO

1. Identifique três mapas ou 
maneiras de perceber uma 

situação

2. Identifique o Intento 
Positivo: “Na hora exata em 
que esta parte sua faz (X), o 
que ela está tentando fazer 

de mais importante para 
você através disso”?

3. Considere a questão de 
três pontos de vista 

diferentes

4. Qual sua contribuição 
para que s situação ter 

evoluído para esse ponto?

5. Considere os Níveis 
Neurológicos do desafio: 

Ambiente, 
Comportamento, 

Capacidades, Crenças e 
Valores, Identidade e 

Sistema

6. Considere o desafio de 
diferentes referências 

temporais

7. Em que outro contexto 
seu comportamento seria 

útil?

8. De que três outras 
maneiras você poderia lidar 

com o desafio?

9. Quais os recursos 
disponíveis para lidar com o 

desafio?

10. O que pode aprender 
com o processamento feito 

neste trabalho?



ROBERT DILTS
MODELO 

R.O.L.E.



R.O.L.E.

Trata-se de uma poderoso MODELO para organizar 
pensamentos e sistemas. As características devem 
ser identificadas em cada passo.

Como sempre, Dilts usa anacronismos em sua PNL e 
“Role” traduzido para o português significa “papel, 
função”.

De acordo com Dilts e DeLozier, na NLP 
Encyclopedia: 

“A PNL fornece um modelo para ajudar a construir 
mapas mais explícitos dos processos de pensamento 
de pessoas altamente criativas e bem-sucedidas. 

Sintetizando informações das áreas de psicologia, 
neurologia, linguística, cibernética e ciência da 
computação, a PNL fornece uma estrutura 
pragmática para identificar os elementos essenciais 
resgatados para uma capacidade comportamental 
particular. 



MODELO R.O.L.E.

Como o nome indica, o objetivo da 
PNL é: mapear como funciona o 
cérebro básico ("Neuro” combina 
com estruturas de linguagem 
(Linguística) para produzir 
estratégias mentais (Programação) 
que determinam como as pessoas 
reagem ao mundo ao seu redor. 

O cérebro (nosso "hardware" 
biológico) executa programas 
mentais (nosso "software" 
psicológico) que determinam como 
nos comportamos. 

É essa programação adquirida que 
determina grande parte de nossa 
personalidade e habilidades, assim 
como no computador, os 
programas determinam as 
capacidades e a utilidade de um 
determinado computador. 

Nossos programas mentais servem 
para desempenhar funções como 
memória, tomada de decisão, 
aprendizagem criativa, motivação e 
até crenças com maior ou menor 
efetividade. 

Pensado desta maneira, é a 
"programação" mental do experto 
ou gênio que o diferencia da 
pessoa em geral. 



REPRESENTAÇÕES INTERNAS, ORIENTAÇÃO, 
LIGAÇÕES E EFEITO

O termo R.O.L.E. O modelo foi cunhado por Robert Dilts em 1987 para descrever os quatro 
elementos básicos da PNL envolvidos na modelagem de estratégias cognitivas. 

O objetivo da modelagem de processo R.O.L.E. é identificar os elementos essenciais do 
pensamento e do comportamento usados para produzir uma resposta ou resultado 
específico. Isso envolve identificar as etapas críticas da estratégia mental e o papel que 
cada passo desempenha no "programa" neurológico geral. 

Esse papel é determinado pelos quatro fatores que são indicados pelas letras que 
compõem o nome da R.O.L.E”



MODELO R.O.L.E.

REPRESENTAÇÕES INTERNAS: numa dada estratégia qual dos sistemas 
representacionais (v.A.C.O.G) é mais dominante?

Identificar submodalidades

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 (NHR™)

Não sendo sinestesia, é uma manifestação congruente, polaridade ou meta-
posição?

EFEITO: quais as consequências deste passo? Organizar? Acessar? Julgar? Avaliar? 
Testar sentidos? Mudar o que se experimenta?



R.O.L.E. E T.O.T.S.



APLICAÇÕES DO MODELO R.O.L.E.

META

POSIÇÃO

RECURSO
DESAFIO

 1 – Meta-Posição: Identifique um recurso a ser 
modelado

 2 – Psicogeografia: na sua direita entre num 
“espaço” associando-se e revivendo o referido 
recurso dentro do mesmo.

 3 – Achando mais um ou dois exemplos de 
experiências com recursos, repita os passos 1 e 2, no 
mesmo espaço.

 4 – Da Meta-Posição identifique uma situação 
desafiadora que possua uma relação com os 
recursos que estão sendo acessados. Algo onde os 
recursos poderiam contribuir para fazer uma 
diferença.

 5 – Na sua esquerda estabeleça esse outro espaço e, 
nele, associe-se, notando as diferenças mais 
significativas entre as duas.

 6 – Na Meta- Posição, identifique as mencionadas 
características ROLE, assim como funciona os TOTSs.



APLICAÇÕES DO MODELO R.O.L.E.

 7 – Faça o seguinte:

 A – Associe-se na situação desafiadora e identifique o objetivo (Intenção 

Positiva e o que é necessário resolver).

 B – De volta na Meta-Posição, dissociado, tenha em mente o objetivo.

 C – Volte ao espaço dos recursos, associe-se às características dos estados de 

recursos (Ênfase em pistas de acesso, submodalidades, fisiologia enquanto 

pensa no objetivo).

 8 – Volte ao espaço do desafio com as mudanças feitas e faça 

Acompanhamento do Futuro

 USE O MODELO ROLE DE MUITAS FORMAS DIFERENTES EM SUA PRÁTICA COMO 
MASTER PRACTITIONER EM PNL.

 PENSE SOBRE SEUS CLIENTES.



O MODELO S.C.O.R.E.

S.C.O.R.E. é outro anacronismo de 

Dilts que, traduzindo, significa 

“PONTUAÇÃO”.

ROBERT DILTS



O MODELO S.C.O.R.E.

De acordo com a Teoria de Campo Unificado da PNL, técnicas diferentes pontuam um problema ou “espaço do 
problema”, de maneiras diferentes, focando em diferentes níveis (ambiente, comportamento, pautas, crenças, 
valores, etc.), perspectivas e prazos. 

Algumas técnicas buscam sintomas no nível de comportamentos.

Outras técnicas abordam os sintomas no nível do processamento cognitivo ”. 

Outras ainda trabalham sintomas no nível das crenças e valores.

O modo como o sintoma é pontuado e definido determinará muito sobre o que tipos de usos, resultados, recursos, etc., 
serão requisitados, e os recursos serão necessários para uma solução.  

O modelo (SCORE) em si não é uma "técnica", mas sim uma estratégia geral para definir e conduzir intervenções. 

Ele define os elementos fundamentais que compõem uma técnica particular”.  



Symptoms (Sintomas)

Causes       (Causas)

Outcomes (Objetivos)

Resources (Recursos)

Effects (Efeitos).

❖ Uma das bases para a formatação do modelo 
SCORE na PNL de Robert Dilts está exatamente 
da compreensão que nossas crenças se 
estendem também às nossas memórias e a 
noção de “determinismo” e “Linha do Tempo” 
que é a história que formatamos para “fazer 
sentido” sobre “o que aconteceu”, que está sob 
regência de uma crença. 

❖ Portanto suas memórias não são “gravações 
fidedignas do passado”.

❖ No ESTADO ATUAL o SCORE está estruturado de 
uma certa maneira. Ele deverá ser estruturado 
de uma forma mais saudável e ecológica no 
ESTADO DESEJADO, especialmente depois da 
intervenção.



APLICAÇÃO DO 

S.C.O.R.E.



Esta técnica é especialmente indicada para situações de conflitos gerados num processo de criar metas 
para o futuro.

1 – Identificação do objetivo – Na linha do tempo, num espaço o qual representa o objetivo futuro, o 
explorador define o mesmo com ênfase nos comportamentos e capacidades.

2 – O efeito – Num ponto adiante do objetivo, o explorador responde a pergunta: “Por que quero isso”? O 
mesmo deve definir o efeito com ênfase em valores e critérios para satisfação pela realização do objetivo.

3 – Identifique o sintoma – Na linha do tempo o explorador identifica o que ainda pensa que o está 
impedindo de realizar seu objetivo, com ênfase em comportamentos e representações internas.

4 – Identifique a Causa – Em um espaço anterior o explorador vai explorar por que algo está impedindo 
que ele alcance seu objetivo com ênfase em valores. Essa parte que ainda impede o alcance quer fazer o 
que de mais importante pela pessoa através do impedimento? (Intento positivo).



5 – O espaço da solução – Aqui se deve buscar uma variedade de recursos para que seja possível caminhar para o objetivo e 
seus efeitos. Na meta posição o explorador questiona:

A - Quais são os valores e critérios relacionados ao senso de “impedimento”? O que é importante? O que é muito importante 
capaz mesmo de superar o “impedimento”?

B - Como está avaliando o “impedimento” e a possibilidade de permitir-se realizar seu objetivo? O que pode perceber como 
muito mais importante do que o que ainda parece ser a causa do impedimento?

C - Quando você pensa sobre sua missão e senso de identidade, o que poderia funcionar como um critério mais comum, mais 
profundo ou superior a ser enfocado para o alcance do objetivo?

6 – Na linha do tempo, o explorador escolhe uma experiência de referência a qual seja representativa de todas as suas 
reflexões na meta posição e associa-se com o(s) recurso(s) identificado(s). O guia ancora e retira-o da linha do tempo.

7- O guia leva o explorador ao espaço “efeito” e dispara a âncora. 

Depois, o explorador entra na “causa” levando o recurso e o que foi trabalhado. Em seguida, o explorador caminha pela 
linha do tempo, reenquadrando o sintoma e o objetivo com os novos insights até o efeito.

8 – Na meta posição o explorador integra os elementos do SCORE.  Depois o guia associa-o ao presente e deixa-o caminhar 
até o futuro transformando tudo. 



SCORE E REIMPRINTING

Observação: Mais do que seguir o roteiro apresentado abaixo, a riqueza desta 
técnica está em se usar tudo o que se aprendeu no practitioner e no master.

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 as quais o mesmo 
acredita terem contribuído para estabelecer a marca limitante.



SCORE E REIMPRINTING

5- Desassocie o sujeito ao 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.

Associe, deixe a pessoa reviver, estabeleça a sinestesia Bandleriana 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.



SCORE E REIMPRINTING

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.



INTEGRANDO AS 
CINCO POSIÇÕES 

SISTÊMICAS

MASTER PRACTITIONER EM PNL

COM ANDRÉ PERCIA



AS CINCO POSIÇÕES SISTÊMICAS

Trabalhar com o explorador sem que ele revele o conteúdo.

1 – Pedir que o explorador identifique o “problema” e as implicações sistêmicas e 
ecológicas que envolvem outra ou “outras” pessoas.

2 – Identificar psicogeograficamente posições e suas sinestesias:

Sinestesia = Onde no corpo se manifestou o que, direção, intensidade, ritmo etc.

POSIÇÕES:

- Eu

- Outro

- Um mentor com recursos para lidar com um problema

- Alguém ciente de a, b e c

- Um observador externo completamente alheio a todos.



AS CINCO POSIÇÕES SISTÊMICAS

3 – Perguntar para o explorador 
onde ele se sente com melhor 
conjunto de recursos para lidar 
com a questão.

4 – Ir para a posição 
psicogeográfica escolhida, 
reativar a sinestesia e combiná-
la com as demais formando 
uma nova. 

Obs.: Se o “Outro” não for 
escolhido, não integrar na 
sinestesia NESTA ETAPA. Ampliar 
para além do “EU”, abarcando 
então o outro e tudo o mais. 

5 – Fazer acompanhamento do 
futuro com integração 
sistêmica, congruência, rapport, 
modelo Milton e tudo o que 
você sabe.



ESTRATÉGIA PARA 
TRABALHAR 

METAS



ELEMENTOS QUE COMPÕE O PROCESSO 
DE 

CONCRETIZAÇÃO DE METAS:

MOTIVAÇÃO: 

A crença de que 
é possível 

conquistar a 
meta e que a 
mesma é de 

valor

MEIOS: 

Os 
caminhos 
e ações 

concretas 
para a 

realização

OPORTUNIDADE: A 
escolha de se usar o que 

está disponível indo 
adiante, agindo e 

persistindo



ELEMENTOS

A - CRENÇAS: Pressuposto 
Generalizado sobre si mesmo 

e sua realidade
O que acredito ser possível?

Quais são as limitações? 

O que significa a situação? 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



ELEMENTOS

C – ESTRATÉGIA: 
Sequenciamento 

mental que organiza 
todo o processo

Sistemas 
representacionais

Submodalidades
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



METAMODELO 

III

Como o nome indica, o Meta Modelo III 
é uma aplicação de terceira geração do 
Meta Modelo.  

Metamodelo I é o conjunto de padrões 
de linguagem e questões definidos em 
The Structaore de Magic I. 

Meta Modelo II é o que é conhecido 
como o "Metamodelo direcionado”. 

"Meta Modelo II envolve essencialmente 
a colocação dos padrões e questões 
básicos do Metamodelo em um loop de 
feedback voltado para objetivos, cuja 
finalidade é definir uma meta bem 
formulada (como Modelo de Precisão).  



METAMODELO III

O Meta Modelo III envolve conectar as imagens verbais do Metamodelo ao outros sistemas 
representativos, buscando padrões de níveis mais profundos.  Especificamente, envolve a 
relação entre os três elementos fundamentais da Programação Neurolinguística:

1 Linguagem

2. Padrões Cognitivos

3. Fisiologia

Estes são os três processos interligados implicados pelo número "III" do Metamodelo III. 

A premissa é que há tanto uma sobreposição quanto um paralelo entre diferentes partes do 
nossos sistema nervoso.  

O Meta Modelo III incorpora a noção de que palavras escritas e faladas as quais são 
estruturadas na superfície são transformações de estruturas profundas experimentadas.  

Como um resultado, as palavras moldam e são moldadas pelas nossas experiências mentais 
e estados fisiológicos 



METAMODELO III

Pensado desta maneira, podemos ver a estrutura de nossos sistemas de linguagem como 
paralela à estrutura de nossos sistemas perceptuais e fisiológicos. 

Assim, a estrutura e os princípios da linguagem seria de alguma forma espelhado, e 
espelhado pela estrutura e princípios de parição, e a estrutura e princípios pelos quais 
nossos corpos operam.  

Entrando nesse paralelismo sobreposto temos a base do Meta Modelo III”.

RESUMINDO:

Trata-se de um enfoque da chamada “terceira geração” sobre o Meta Modelo. 

O objetivo é conectar a linguagem verbal do Meta Modelo a sistemas Representacionais 
para se fazer um trabalho mais integrado.

A Estrutura Profunda produz a Estrutura Superficial que contém elementos como Processos 
Cognitivos, fisiologia e Linguagem. 

O Meta Modelo III busca o trabalho e a integração de todos esses processos.



PADRÃO DO META MODELO PERGUNTA

OMISSÃO SIMPLES

Elemento Central é excluído da estrutura superficial (ES)

“Sinto-me inseguro”

Inseguro com relação a que?

OMISSÃO COMPARATIVA

Na ES não está clara a referência

“É pior não fazer”

“Pior de acordo com que /quem”?

FALTA DE ÍNDICE REFERENCIAL

Não se sabe quem ou o que

“Sabe como são os homens...”

Que homens, especificamente? 

VERBO INESPECÍFICO

Não são específicos detalhes sobre a ação 

“Preciso mudar”

Como/ O que especificamente deseja mudar?

NOMINALIZAÇÃO

Quando uma ação ou processo são tratados como uma “coisa”

“Tenho vergonha”

Vergonha de que, especificamente?

QUANTIFICADORES UNIVERSAIS

Padrões de generalização

“Ela sempre me decepciona”

Decepciona como, especificamente? Já houve vez em que ela 

não tenha te decepcionado?

OPERADORES MODAIS DE NECESSIDADE

Senso de ter de ser ou fazer (Devo, preciso, tenho que...)

Eu tenho que atender ao telefonema

O que aconteceria se não atendesse?



OPERADORES MODAIS DE POSSIBILIDADES

Senso sobre a possibilidade de fazer escolhas (Não posso, posso)

“Não posso mais continuar”

Como seria se pudesse?

O que o impede?

PRESSUPOSIÇÕES

Algo aceito como verdade

“Se ao menos ela me desse valor nossa relação mudaria e eu 

deixaria de me sentir mal”

Como sabe que ela não te dá valor?

Como a relação mudaria?

Como se sente mal?

EXECUÇÃO PERDIDA

Um julgamento sem que se mencione quem o fez

“É certo casar virgem”

É certo para quem? Certo de acordo com quais critérios?

LEITURA MENTAL

Agir como se soubesse o que se passa na mente da outra pessoa

“Ela me odeia”

Como sabe que ela te odeia?

CAUSA – EFEITO

Uma sugestão de conexão entre um determinado estímulo e uma 

resposta

“A maneira com que ela me olha me desconcerta”

Como especificamente o olhar dela desconcerta você?

EQUIVALÊNCIA COMPLEXA

Quando atribui-se o mesmo significado para dois eventos distintos

“Ela quase não telefona, ela não gosta de mim”

Como o fato de ela não telefonar com frequência significa que 

ela não gosta de você?



METAPROGRAMAS

PROATIVO X REATIVO

APROXIMAÇÃO X AFASTAMENTO

FOCO INTERNO X EXTERNO

OPÇÕES X PROCEDIMENTOS

GERAL X ESPECÍFICO

SEMELHANÇA X DIFERENÇA

PADRÕES DE CONVENCIMENTO

Visual: precisa ver a prova.

Auditivo: precisa ouvir.

Ler: precisa ler

Fazer: precisa agir



METAMODELO III

Nesta técnica, trabalharemos a linguagem, fisiologia, cognição e outros
fatores para dinamizar os recursos.

Essa dinamização será transferida para outros recursos, construindo uma
unificação na estrutura profunda.

1 – Na meta posição o explorador identifica três recursos os quais serão
representados no chão à sua frente.

Fazer em trios.

RECURSO 1  RECURSO 2  RECURSO 3

FONTE DOS RECURSOS



2 – Em cada espaço, o explorador se associará a cada recurso. Ao acessar cada
recurso, o guia deverá calibrar os elementos mais significativos de sua expressão e
comunicação, especialmente notando se há algo de comum entre eles.

3- Na meta posição o explorador vai relatar o que existe de comum na vivência de
cada recurso.

4 – Juntos, guia e explorador identificam:

- Questões identificadas com o Metamodelo

- Sistemas representacionais e Submodalidades

- Metaprogramas

5 – Associando-se novamente ao primeiro espaço de recursos, o explorador
responde a perguntas referentes ao Meta Modelo referente ao recurso. O guia
calibra até identificar um aumento da reação fisiológica. O guia deverá anotar o
que muda em termos de Sistemas representacionais, submodalidades e meta
programas.



6 – Associado agora no segundo espaço de recursos, o explorador é conduzido 
pelo guia para fazer os ajustes produzidos na experiência anterior, buscando ao 
mesmo tempo dinamizar mais ainda a qualidade da experiência. O guia deverá 
anotar o que muda em termos de Sistemas representacionais, submodalidades e 
meta programas.

7 – Associando-se no terceiro espaço de recursos, o explorador é conduzido pelo 
guia para fazer os ajustes produzidos na experiência anterior, buscando ao mesmo 
tempo dinamizar mais ainda a qualidade da experiência. O guia deverá anotar o 
que muda em termos de Sistemas representacionais, submodalidades e meta 
programas.

8- Iniciam-se aqui as novas sequências até que se construa um padrão comum de
recursos, os quais serão descritos e calibrados.

9 – O explorador faz um acompanhamento do futuro 



A MATRÍZ DA 

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 MATRÍZ DA 

COMUNICAÇÃO

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 pelos 
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.



MATRIZ DA 

COMUNICAÇÃO

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



A MATRÍZ DA COMUNICAÇÃO

E – O nível 
Neurológico 
envolvido:

Ambiente: Tem 
haver com o 
“quando e onde”...

Ações e 
Comportamentos: O 
que está sendo feito

Capacidade: Como
Crenças e Valores:
Por quê

Identidade: Quem



A MATRÍZ DA COMUNICAÇÃO

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 
sequências diversas.



A MATRÍZ DA COMUNICAÇÃO

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



COMUNICAÇÃO

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?



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 



COMUNICAÇÃO

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


