
MASTER EM PNL

ANDRÉ PERCIA



TRANSFORMAÇÃO 
ESSENCIAL

Baseado em Conirae e 
Tamara Andreas

EU Essencial

Experimentar a totalidade, 
paz interior, bem estar, 

amor e vivacidade



TRANSFORMAÇÃO ESSENCIAL

Equilíbrio e 
centramento 

corporal

Consciência 
corporal e 
emocional

Percepção clara do 
mundo

Saber o que se 
quer

Comportamentos 
alinhados com 

valores

Ação no melhor 
interesse pessoal e 
respeito com os 

demais

Consciência de 
quem sou

Estado cheio de 
recursos. Senso de 

escolha sobre 

Como se sente e o 
que se faz  

Presença com o 
cliente

Rapport
Usar Meta Modelo, 
Modelo Milton e 

Reenquadramento

Calibrar aspectos 
não verbais e 

analógicos

Pistas de Acesso e 
Meta Programas



OS CINCO ESTADOS 
ESSENCIAIS

SER PAZ 
INTERIOR

AMOR ESTÁ TUDO 
“OK 

UNIDADE



QUANDO OS 
ESTADOS  

ESSENCIAIS 
APARECEM...

É sempre um estado de ser em contraste com fazer, ter, saber ou 
relacionar

Não é dependente de outros

Não é reflexivo tipo “amando a mim mesmo”

Não é uma emoção específica como confiança, esperança, satisfação, 
coragem ou orgulho

Ao deparar-se com os estados essenciais, a parte em trabalho não 
consegue ir adiante ou começa a descrever as consequências de ter o 
estado essencial

Mudanças fisiológicas: relaxamento, mudanças na cor da pele, 
respiração, tom etc.



TRANSFORMAÇÃO 
ESSENCIAL

1 – Identificar a situação “problema”

2 – Checar a ecologia do desejo de mudança

3 – Perguntar para a parte que produz o problema: “O que ela 
quer fazer de positivo por você através desse problema mais 
importante que o problema?” Até chegar no “Âmago”.

4- Trabalhar de forma associada a plenitude sinestésica do 
significado do âmago

5 – Pressupondo que sente “X” (âmago) como fica então… 
(toda a sequênciade frente para trás até chegar no que seria a 
situação problema original.



TRANSFORMAÇÃO ESSENCIAL
6 – Perguntar quantos anos tem essa parte que produzia o problema, perguntar onde ela está(no corpo, fora) e convidá-la 
a crescer e a amadurecer integrando-se junto com o resto da personalidade, imaginando que esse crescimento é percebido 
em forma de energia que se propaga por todas as dimensões do corpo.

7 – Calibrar e trabalhar o resultado deste trabalho dizendo “Agora que sente (âmago) de forma mais amadurecida e 
integrada com todo o seu ser, como fica… (toda a sequência novamente de antes do âmago até o que seria o problema).

8 – Ao final, perguntar se ainda há alguma parte que se objeta a integração proposta. Em caso afirmativo, pegar o 
“problema” e fazer tudo outra vez até que não hajam mais partes discordantes da integração.

9 – Levar o âmago (ou âmagos) integrados na linha do tempo e interagir com os pais nos ventres maternos e consigo no 
ventre da mãe, deixando a energia do âmago e recursos para o processamento de uma diferença, passando e atravessando 
as várias fases do “eu” na linha do tempo até receber no presente a conseqüência.

10 – Fazer acompanhamento ao futuro e testar a ecologia de situações que poderiam ser problemas no passado.



A TEORIA DO CAMPO 
UNIFICADO NA PNL

A PNL surgiu na década de 70 no Século XX, modelando e 
sintetizando várias áreas do conhecimento humano, na busca de 
padrões voltados para a excelência. Dai em diante, a PNL passou
por várias fases de desenvolvimento.

O Modelo do Campo Unificado na PNL visa encaixar tudo o que 
já foi feito até agora de forma que se possa compreender as 
conexões entre os modelos e técnicas da PNL ao longo do tempo. 

Os Operadores de PNL ( Processos Cognitivos + Linguagem + 
Fisiologia : Mudança de Experiência:

O TOTS: Direção à um Estado Desejado.

O SCORE: As informações mínimas necessárias para mudanças
sustentáveis.

O SOAR: O espaço no qual se encontram os Recursos para 
promover mudança.



A TEORIA DO 
CAMPO 

UNIFICADO
PRESSUPOSIÇÕES

1 –O cérebro e o sistema nervoso são manifestações 
concretas da mente.

2 – O cérebro e o sistema nervoso detectam, 
armazenam, associam e comparam propriedades 
sensoriais do mundo das seguintes formas:

.Sistemas Representacionais: VACOG

. Submodalidades

. Distinções sensoriais em comum (Aristóteles): 
Distinções as quais podem ser processadas por todos 
os canais: Local, movimento, número e velocidade



PRESSUPOSIÇÕES
DO CAMPO 
UNIFICADO

3 – O cérebro e o sistema nervoso funcionam como 
sistemas cibernéticos com mecanismos de auto-
regulação e auto-correção. 

O comportamento proposital relaciona-se com metas 
fixas no futuro. Processo de feedback ajusta a 
flexibilidade até que a meta seja alcançada.

4 – No cerne dos processos mentais existe um 
comparativo,e o processo se dá quando são contrastados 
com:

Um estado desejado positivo ou objetivo

Alguma situação ou condição negativa a ser evitada

Problemas e mudanças ocorrem por conta de 
incongruências ou conflitos gerados por comparações. 



TIPOS DE CONFLITOS

- Hierárquicos (Propriedades de Valores ou Critérios)

- Níveis Lógicos (Entre Valores e Comportamentos)

- Exibitório X Inibitório; Lutar X Fugir; Ação X Estabilidade; Prazer 
X Evitar a dor



MODELO 
R.O.L.E.

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

Identificar Submodalidade.

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).

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

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



MODELO 
T.O.T.S.

Desenvolvido por George Miller, Eugene 
Galanter e Karl Priban

TESTE – OPERAÇÃO - TESTE - SAÍDA

CALIBRAR:

Postura Corporal, Pistas de Acesso, 
Linguagem, Fisiologia etc.

PERGUNTAS:

1 - Na hora de fazer (X), o que acontece com 
você? Como inicia o processo?

2 – O que faz para conseguir “X”?

3 – Como sabe que está conseguindo ou não 
“X”?

4 – E se não conseguir,há alternativas?



MODELO 
S.O.A.R.

◦ Foi desenvolvido
por Robert Dilts. 

◦ Trata-se de um 
modelo para 
dinamizar e 
ampliar um 
recurso. 

◦ Focaliza-se num 
recurso o qual 
atrairá problemas
que, desta forma, 
estarão no 
processo de 
serem resolvidos.

SEGUNDA 

POSIÇÃO

PRIMEIRA 

POSIÇÃO

TERCEIRA 

POSIÇÃO

3 

Um mentor 

significativo no 

futuro

2

Você no futuro com o 

recurso fortalecido

4

Um sábio 

observador se 

pronuncia

FUTURO

5

Um mentor hoje

1

Você, associado com 

recurso recente

6

Um observador da 

realidade atual
PRESENTE

8

Um mentor do 

passado recebe o 

recurso

7

Você mais novo 

recebe o recurso

9

Um observador da 

sua história pessoal
PASSADO

QUADRO DE CRENÇAS



PROCEDIMENTO

1 – No quadro 1 a pessoa, associadamente,  identifica um recurso que descobriu ou desenvolveu 
de importância. Faça com que a pessoa vivencie intensamente uma experiência com este recurso 
(VACOG). Ancorar com Sinestesia Bandleriana. Trabalhar a construção da sintaxe somática.

2 – O guia leva a pessoa para cada posição na ordem numérica do quadro. Trabalhar a sintaxe 
somática e sempre remeter-se ao significado no presente. Trabalhar crenças e mensagens 
apoiadoras.

3- Depois de cada vivência num dos quadros, a pessoa deve ser reconduzida para o quadro 1 
para “receber” o processamento com a ajuda do guia que irá parafrasear ou resumir.



PROCESSO
Organizar grupos de 3: 

Explorador, Guia e Consultor 
(Alternar a cada rodada). O 
Consultor vai acompanhar e 

debater com o Explorador e o 
guia seus insights sobre o que 

se passa. Poderá fazer 
sugestões

Identificar a 
natureza do 
problema: 

Elementos:

Tipo de problema:
Meta programas 

envolvidos: 

Como avaliou ou 
interpretou o 

problema: 

Crenças e valores não 
só do explorador, 

mas dos envolvidos 
sob a perspectiva 

dele:

Processamento 
VACOG do 
problema: 



PROCESSO

Limitações nos 
níveis 

neurológicos: 
Ambiente: Comportamentos: Capacidades:

Crenças e Valores: Identidade: Sistema:

Identificar uma 
metáfora que 
represente o 
problema:

Identificar um 
problema ou 

desafio e analisar 
como se configura 

na grade SOAR

Experimentar alternativas 
de tempo para avaliar a 

situação, sempre voltando 
para o quadro 1



PROCESSO

Identificar onde em termos 
de posição perceptual há 

alternativas para trabalhar e 
resolver a questão

Ajude o Explorador a buscar 
outra perspectiva com 

mentores, visão do outro ou 
“outros” envolvidos etc. 

Trabalhe crenças e valores

Trabalhar as pressuposições, 
o reenquadramento e as 

intenções positivas do que é 
considerado “problemático”.

Em grupo, a analisar a 
“natureza do problema” e o 

que muda.

Produzir uma nova metáfora 
para a solução.


