
SUBMODALIDADES 
MASTER

ANDRÉ PERCIA



PROCEDIMENTOS AVANÇADOS COM 
SUBMODALIDADES

SUBMODALIDADES MASTER:

INVENTÁRIO DE 
SUBMODALIDADE 

(Bandler)
VISUAL

Número de 
Imagens

Movendo-se ou 
Paradas

Tamanho Forma

Cores ou Preto e 
Branco

Focado/ 
Desfocado

Brilhoso e Escuro Locação no Espaço
Com ou sem 

molduras

Duas ou três 
dimensões

Associado ou 
dissociado

Perto e distante



SUBMODALIDADES

AUDITIVO Volume Ritmo Timbre

Direção da 
Voz

OLFATIVA/ 
GUSTATIVA

Fragrância
Pungência 
(força do 
cheiro)

Doce Salgado Amargo



SUBMODALIDADES

CINESTÉSICO Locação no corpo Sensações táteis Temperatura

Medida de pulso
Medida de 
respiração

Pressão Peso

Intensidade Movimento/Direção



GENERALIZAÇÃO DE 
SUBMODALIDADES

1 – Identifique algo no explorador que ainda seja 
percebido como “limitação” e quais as sensações 
específicas associadas

2 – Identifique três diferentes contextos onde a pessoa 
experimentou essa limitação seguida da sensação, 
tentando chegar na mais recente, mais antiga e mais 
intensa na linha de tempo

3 – Identifique uma experiência que funcione como um 
contra exemplo, onde a pessoa poderia ter se sentido 
limitada, mas não se sentiu. Identifique as submodalidades 
visuais e auditivas desta experiência.

4 – Anote em duas colunas as submodalidades das duas 
experiências



GENERALIZAÇÃO DE SUBMODALIDADES

5 – Faça a checagem 
ecológica sobre a 

mudança

6 – Mude as 
submodalidades:

Primeiro para a primeira 
experiência, calibre e 

observe se ao se referir 
as demais, ocorre 

também uma mudança

Se não ocorrer, mude as 
submodalidades para 

cada uma das 
experiências 

sucessivamente

Faça acompanhamento 
do futuro

Observação: Persistindo 
características limitantes, 

use outros contra-
exemplos



TRANSFORMANDO FRACASSOS EM FEEDBACK



TRANSFORMANDO 
FRACASSOS EM 

FEEDBACK

1 – Identifique algo ainda considerado “problema” ou “limitação”

Observe a fisiologia e a posição dos olhos quando associados a crença

Elicie os sistemas representacionais VACOG no estado associado

2 – Quebre a Sinestesia levando cada Sistema Representacional para a 
posição original, via pistas de acesso ocular

Mova os olhos para a posição Vc da pessoa (calibrar para definir) 
especificando a crença, atitude e objetivo do Estado Desejado

Repita o Processo para Auditivo tonal e digital

Repita para Cinestésico



3 – Construa uma atitude mais realista da situação especificando a capacidade 
desejada. Com essa nova referência, como lhe parece a situação? O que cada 
informação comunica? Qual é a intenção positiva de cada uma?

Sugira que as memórias negativas são dados importantes que podem conduzir 
para o ED

Observando essas memórias, o que pode ser colocado ou adicionado com base 
no que aprendeu observando essas memórias?

Crie uma perspectiva temporal realística indo do “recordado” ao “desejado”

4 – Acesse uma experiência de referência positiva sobre algo que tenha 
certeza convicção e que com certeza pode ser obtido no futuro. Calibre a 
Sinestesia e ancore.

5 – Mude as submodalidades VACOG do objetivo desejado para as mesmas 
da experiência positiva de referência. Dispare a âncora enquanto mantém o 
foco no objetivo desejado no melhor e de forma mais feliz possível.



CINEMA MENTAL

BASEADO NO TRABALHO DE MICHAEL HALL, PH.D.



CARACTERÍSTICAS CINEMÁTICAS DOS 
NOSSOS FILMES MENTAIS

Nível da representação:
O que vemos, ouvimos, 
sentimos e percebemos 

de dentro do filme, como 
atores

Nível Editorial: Como 
estruturamos, codificamos 

e enquadramos nosso 
filme e como editamos o 

mesmo

Nível Diretor: Como 
dirigimos o filme, o foco, 

os atores, o clima e o 
editor

Nível de Produtor: O 
que estamos produzindo, 

qual o sentido e 
objetivo? O que estamos 

colocando no filme?

Nível Executivo: Senso 
de escolha, decisão que 
influencia tudo abaixo: 
produção, direção e 

experiência



PROCESSO

1 – Identifique o “filme” do estado limitante.

2 – Perceba as características da produção do mesmo (Atores, edição, 
direção, produção, produção executiva etc.) uma última vez e desmonte-o.

3 – Comece uma nova produção:

Diretor Executivo: Recursos

Diretor do Filme, Produtor e Roteirista

Produtor: Cenários consistentes, figurino etc.

Diretor treina Ator/Atriz para interpretar


