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RESUMO 

O vasto estudo teórico dos conteúdos da programação neurolinguística traz a necessidade do 
aprendizado na prática, pois são métodos rápidos simples e de fácil aplicação. Este trabalho propõe a 
realização de atendimentos no final da especialização Master em Programação Neurolinguística. 
Portanto este relato de experiência descreve a aplicação das técnicas de Programação 
Neurolinguística em uma consultoria estruturada em 4 sessões com clientes, a título de voluntariado. 
Concluiu-se que estes atendimentos trouxeram um alívio e melhoria na qualidade de vida dos clientes 
como também uma evolução profissional, emocional e espiritual para o profissional consultor. 

 

PALAVRAS CHAVES: Consultoria; Técnicas; Mudança. 

 

RESUMEN 

El extenso estudio teórico de los contenidos de la programación neurolingüística trae la necesidad de 
aprender en la práctica, porque son simples y fáciles de usar métodos rápidos. En este trabajo se 
propone llevar a cabo consultas en el extremo de la especialización Master en PNL. Por lo tanto, este 
informe describe la experiencia de la aplicación de técnicas de PNL en una consultoría estructurada 
en 4 sesiones con los clientes, como voluntario. Se concluyó que estas llamadas han traído alivio y la 
calidad de vida de los clientes, así como la evolución profesional, emocional y espiritual al asesor 
profesional mejorado. 

 

PALABRAS CLAVE: Consultoría; Técnicas; Cambio. 
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INTRODUÇÃO  

 

 
“O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser.  
E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma a este dia” (Albert Einstein). 

            

Atualmente a busca do alívio de vários sofrimentos do ser humano não tem 

encontrado o resultado esperado no modelo biomédico existente, sendo este 

medicalizante e distante da integralidade do sujeito.  Em contrapartida, existe a 

busca por novos modelos, como popularmente conhecida a “medicina alternativa”, 

que avança com diversas vertentes, reconhecidas ou não, têm demonstrado 

vantagens na busca da cura. 

 Na atual realidade, os profissionais da área da saúde trabalham com uma 

demanda diária extensiva e sobra pouco tempo para um real atendimento integral ao 

indivíduo, nas suas diversas facetas e necessidades. Cada profissional coloca e 

aplica seu saber rapidamente e tem muita dificuldade de compartilhar e visualizar o 

sujeito como foco principal e não a doença.  Mas, é este sujeito que acredita no 

modelo da medicina tradicionalista ocidental, sendo o recurso mais acessível e 

conhecido. Porém observa-se em alguns momentos a insatisfação deste, que busca 

por uma qualidade de vida melhor e por um modelo integral, incluindo a saúde física, 

mental e espiritual. 

E por este motivo justificasse a necessidade de um novo modelo de atendimento, 

para ver, ouvir e sentir mais do mundo, conhecer-se melhor e compreender os 

outros de forma mais clara (JOSEPH O’CONNOR, 2000). 

E diante de toda uma nova tecnologia e experimentação científica encontram-se 

saberes seculares ressurgindo, assim como novos saberes e conhecimentos 

surgindo e sendo aplicados de maneira sistêmica na busca por uma qualidade de 

vida. Nasce então a Programação Neurolinguística – PNL, que foi sistematizada na 

década de 70, por John Grinder e Richard Bandler, estudantes e professores da 

Universidade da Califórnia, a partir das observações de padrões de comportamento 

de pessoas bem sucedidas.  

 

A PNL estuda como a comunicação e os pensamentos são estruturados 

possibilitando-nos desenvolver novas habilidades e consequências, bem 

como mudar estratégias e comportamentos inadequados. A programação 
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neurolinguística é um modelo de comunicação, aprendizagem e mudança 

(ABPNL, 2011). 

 

O incentivo do relato desta vivência acadêmica, foi aplicando uma técnica de PNL, a 

Estratégia Disney no próprio profissional, com um sonho de praticar a PNL através 

de um voluntariado. Surgiu então, o planejamento de uma consultoria em 4 sessões 

e a execução da mesma. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Esta fundamentação científica fornecerá o embasamento para o atendimento 

voluntário de consultoria em PNL e que será descrito no relato de experiência. 

 

“A PNL é uma nova ciência e uma forma de arte que nos oferece 

ferramentas para influenciar processos específicos pelos quais criamos 

nossa experiência subjetiva. É um modelo de como estruturamos nossa 

experiência pessoal e uma maneira de entender e organizar a fantástica e 

bela complexidade de nosso pensamento e comunicação” (JOSEPH 

O’CONNOR, 2000). 

 

Portanto o atendimento em consultoria com PNL envolve todas as ferramentas que 

esta apresenta, respeitando seus princípios e organizado de uma maneira que 

atenda o cliente para alcançar os objetivos almejados pelo mesmo. Para iniciar a 

consultoria em PNL é necessário revisar seus princípios: 

 

- As pessoas respondem à sua experiência, não a 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 tem um propósito; 

- Todo comportamento possui uma 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 que necessitamos ou então podemos criá-los; 
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- Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma 

pessoa; 

- Processamos todas as informações através de nosso sentidos; 

- Modelar desempenho bem sucedido leva à excelência. 

- Se quiser compreender, aja. (JOSEPH O’CONNOR, 2000) 

Analisar e fazer uma reflexão sobre cada um destes princípios é necessário em 

todas as etapas de uma consultoria. 

A utilização das estratégias de auto centramento se faz necessária no início da 

consultoria, desde uma ancoragem, conexões com mentores e afirmações positivas. 

  

“A ancoragem significa que se pode usar âncoras para encadear um passo 

ao seguinte. À medida que for disparando as âncoras, você quer que o 

cliente atravesse rapidamente os passos da nova estratégia. Então pode 

usar âncoras espaciais e literalmente mover o cliente para frente, passo a 

passo, a medida que ele vai de um passo da estratégia para o próximo” 

(SLAVIERO, 2014). 

 

A proposta de atendimento de consultoria descrita neste trabalho foi estabelecida 

junto á Coordenadora do Instituto referido a nível de voluntariado e organizada no 

atendimento para cada cliente em 4 sessões, descritas abaixo: 

 

1º sessão: Escuta ativa com relaxamento; 

                 Rapport; 

                 Esclarecimento sobre PNL e sua aplicação; 

                 Introdução à uma “Boa Formulação de Objetivos”; 

                 “Ponte ao Futuro”. 

 

2º sessão: Escuta ativa com relaxamento; 

                 Rapport; 

                 Retomada dos objetivos formulados; 

                 Explicação e realização do modelo “Roda da Vida” com reflexões; 

                 Aplicação de uma das técnicas de PNL mais adequada à situação; 

                 “Ponte ao Futuro”. 
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3º sessão: Escuta ativa com relaxamento; 

                  Rapport; 

                  Revisão dos conteúdos anteriores; 

                 Aplicação de técnicas relacionadas com as questões trabalhadas; 

                 “Ponte ao Futuro”. 

 

 4º sessão: Escuta ativa com relaxamento; 

                  Rapport; 

                  Revisão de conteúdos anteriores; 

                  Técnica do “Alinhamento de Níveis Neurológicos”. 

                   “Ponte ao Futuro” 

 

                 

A fundamentação teórica foi sendo pesquisada de acordo com cada sessão 

proposta. Iniciando pelo Rapport, que traduz a empatia a ser desenvolvida e 

explorada com o cliente. É a criação de um relacionamento de respeito e confiança 

mútuos.  

“Rapport advém de assumir uma segunda posição. Quando assumimos 

uma segunda posição, estamos dispostos a tentar compreender a outra 

pessoa a partir do ponto de vista dela. Relacionamentos satisfatórios são 

construídos com rapport, não por concordância” (JOSEPH O’CONNOR, 

2000). 

 

O trabalho foi iniciado com a “Boa Formulação de Objetivos”, descrita abaixo: 

Esta técnica requer uma escuta ativa do que o cliente quer alcançar ou senão do 

que não quer atingir. Detalhar se necessário os objetivos, checando se o objetivo é 

ecológico. Ir verificando quais os recursos necessários para atingir tais objetivos, 

aqueles que já possuem e os que necessita buscar. E complementar explorando 

quais os impedimentos para atingir cada objetivo. Anotar as respostas para uma 

posterior reflexão do conteúdo  

Retomar em cada sessão as questões relacionadas aos objetivos estabelecidos, 

analisando a possibilidade de alcança-los e reformulando estratégias quando 

necessário.  
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E na segunda sessão introduzir o preenchimento do modelo da Roda da Vida, suas 

inter-relações. Como cada fatia da roda, que são de 8 a 10, mede o grau de 

satisfação de 0 a 100% de cada área. E como cada item reflete a sua percentagem 

em relação as demais. Quais áreas que podem alavancar outras áreas? Como se 

percebe o rodar com a participação de cada área e no todo como gira esta roda da 

vida? 

 Existem vários formatos da “roda da Vida”, exemplifico um deles abaixo: 

 

 
 

 

 

Das reflexões em geral pode surgir uma questão específica, portanto deve ser 

aplicada uma vivência adequada, com por exemplo, a libertação da forma 

pensamento. 

 

A descrição dessa vivência, de autoria de Slaviero, (2014), é a seguinte: 

 
Vivência 1: Libertação da Forma Pensamento 
 

Observando-se, sentado em uma cadeira à frente com a “Forma Pensamento=FP”. 
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1. O Observador senta em uma cadeira e coloca a FP na outra cadeira a sua frente 

(sugestão: escolher um objeto que representa a FP neste momento e/ou nome). 

Opcional: Coloque em um circulo ao lado a Presença de um Mestre ou Mentor 

pessoal. 

2. Como se dá a conexão e em que parte do corpo? (ex: forma, cor, aroma, sabor, 

som...) 

3. Deixe-se imaginariamente aqui na cadeira e vá fisicamente na outra cadeira e seja 

aquela FP. 

- Eu sou... de tal cor, material, sons, sinto... (submodalidades) - (pausa). 

4. Quando Sou isto, ou Sinto isto: 

- De que forma isto influencia minha vida hoje? 

- O que isto ainda me impede de fazer? 

- Quando sinto isto o que me impulsiona a fazer? 

- Qual a “intenção positiva” desta FP? 

- O que aprendo ou aprendi com isto? (pausa) – aceite as emoções... respire... 

relaxe. 

5. Quebrar o estado – levantar – olhar para o alto, chacoalhar o corpo - Suspirar. 

6. Sente-se na cadeira do Observador (Eu Maior) e reflita sobre as respostas: 

- De que forma isto está influenciando minha vida hoje? 

- O que isto ainda me impede de fazer? 

- Quando sinto isto o que me impulsiona a fazer? 

- Qual a intenção positiva desta FP? 

- O que aprendo ou aprendi com isto? (pausa) - Relaxe. 

7. Então neste momento especial, coloque esta FP com tudo o que está ligado a ele 

em um balão colorido: 

- Solicite a ajuda de seu mestre ou mentor para transformar em algo melhor... mais 

saudável e evoluído. 

 - Vamos libertar e encaminhar esta FP. Inspirando... expirando, libere e solte. 

Imagine indo na direção do infinito... a cada expiração. Vá soltando um suspiro... 

pode mover braços e mãos para ajudar... (pausa) 

8. Confie. Agradeça todo aprendizado e se despeça. (pausa) 

Crie uma Frase Evolutiva (FE) para si mesmo: 
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9. Talvez você no futuro venha a sentir algo semelhante aquilo, nunca mais da 

mesma forma, então confie. E se isto acontecer : repita 10 vezes a sua Frase 

Evolutiva (FE), mantendo-se na Posição de Observador Consciente. 

10. Fique em silêncio se observando... sentindo sua respiração... 

relaxando.(Meditação) 

11. Ancore do jeito que for melhor para você! 

12. Observe como está agora! 

13. Imagine os efeitos desta vivência no futuro... como será? 

14. Traga esta Consciência para o Presente e viva este PRESENTE! 

 

Nas sessões seguintes favorecer a “escuta ativa” como observador e retomar 

as reflexões tanto dos objetivos como da “roda da vida”.  Percebendo o surgimento 

de outras situações de conflito, oferecer então outras vivências adequadas àquele 

momento. Tais como: “Libertação energética”, e outras, descritas abaixo, segundo 

Slaviero (2014). 

 

Vivência 2: Libertação Energética 

 

1.O cliente senta em uma cadeira e coloca outra a sua frente sobre a qual põe um 

objeto que representa a outra pessoa da qual ele quer se libertar, ou limpar ou 

separar energeticamente.  

2. Coloque em um circulo ao lado a Presença de Campo de um Mestre, ou Mentor, 

Guardião, Amigo de Confiança, ou Deus... alguém que tenha identificação. 

2. Então ele imagina um 8 deitado que contorna as duas cadeiras e representa as 

correntes de energia que circulam entre as duas pessoas. O cliente determina em 

que direção as energias fluem. 

3. Primeiro tratamos as energias que vêm do outro. Vamos ver a primeira energia: 

cor, material, sons, onde se manifesta no corpo, sensações... (pausa). 

4. Onde esta energia toca em seu corpo? 

Opcional: Se conseguir vá até o “campo” do outro. Vá até aquela cadeira e sente-se 

no local do outro.  

- Olhe para aquele você pelos olhos desta pessoa. Responda como se fosse esta 

pessoa; 
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 - Qual foi a minha intenção positiva nesta relação? - O que aprendi com esta 

relação? (pausa). 

- Volte para a sua cadeira – quebre o estado. Volte para si mesmo com a 

consciência da Intenção positiva. 

5. Então vamos liberar esta energia que vem do outro e que está ligada nesta parte 

do seu corpo. 

- Inspirando, puxando ela desta parte do corpo.  

- Expirando, liberamos e soltamos. 

- Fale em voz alta várias vezes: - Esta energia lhe pertence e eu lhe devolvo. 

- Encaminhe para o seu Mentor, Mestre, Luz Divina: peça para transformar em algo 

melhor agora.  

- Agradeça e se despeça. (faça até limpar tudo – use sua respiração e suas mãos). 

(pausa) 

6. Depois vamos curar esta parte do seu corpo.  

-Peça ajuda ao seu Mestre, Deus...  

- Vamos preencher o espaço com algo que seja bom para você: um recurso, 

energia, ou material de alguma cor.  

- Escolha o que é melhor para si. (pausa) Que mais esta parte precisa para ser 

curada completamente? Uma Fonte de Luz, um curativo, ervas, etc? Ou já está bom 

assim? (pausa). 

- Se ainda vier alguma energia para você, repita o procedimento de limpeza. 

7. Agora vamos para o outro lado do 8, onde vai a sua energia para a outra pessoa. 

- Que energia/cor/material?  

- Onde toca a pessoa? (pausa)  

- Qual a sua intenção positiva com isto? O que aprende ou aprendeu com isto? 

(pausa) 

- Diga em voz alta: Isto lhe pertence! Pegue de volta! - Isto me pertence. Eu recolho 

e encaminho.  

- Se a energia é boa para você ainda, utilize-a, senão encaminhe para o Universo 

transformar em algo melhor. (pausa). Use suas mãos para recolhê-la. 

- Se for boa, inspire trazendo de volta e coloque no seu próprio corpo, na própria 

aura como uma manta, uma capa, ou use-a da forma mais inspiradora que lhe vier. 

(pausa) 
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- Continue este procedimento até que não haja mais energias indo para a outra 

pessoa. 

8. Então agora, solicite a ajuda do seu mentor, mestre, guardião para que Ele se 

coloque entre as cadeiras e entre vocês.  

- Ele irá separar os dois círculos do oito energético que os liga.  Irá usar todos os 

recursos necessários para que isto aconteça AGORA. (pausa) 

- Aceite todas as emoções (tudo é possível desde tristeza até entusiasmo). (pausa) 

- O seu Mentor, mestre está lhe acompanhando sempre. Confie. 

9. Talvez você e esta pessoa se reencontrem no futuro  

- Para que nada lhe afete e você se mantenha centrado e bem 

- Vamos pedir ao Mentor, para criar entre os dois círculos agora separados, um elo 

harmonioso entre vocês, para que energeticamente fique equilibrada esta relação.  

- Colocamos neste elo uma Intenção, uma Luz de “respeito” mútuo, ou algo que você 

acredite ser necessário. (pausa).  

- Assim você está e permanecerá centrado. 

10. Como você se sente agora? (pausa) 

11. Ponte ao Futuro: -O que acontecerá na próxima vez que vocês estiverem em 

contato? 

12. Entre em contato com Seu mestre mentalmente, faça um agradecimento, uma 

oração, e ouça ou veja algo que Ele tem para lhe dizer ou mostrar neste momento. 

- Criar um âncora (uma palavra – musica – sonoridade – imagem – cor) para 

simbolizar este aprendizado. 

13. Faça uma “Ponte ao Futuro”. 

14. O exercício termina quando a pessoa consegue se manter mais centrado 

quando pensa no outro.  

Obs: Se houver alguma coisa causando alguma sensação no corpo, volte e refaça a 

etapa 3 até o final do exercício. 

 

Vivência 3: Submodalidades Avançadas: O Descriar (Sérgio Bracagioli adaptado por 

Vânia Slaviero) 

 

1.Auto observação – localizar um sintoma que queira limpar ou dissolver ou 

transmutar. 

2.Tocar na parte – reconhecer as submodalidades: cinestésico, auditivo e visual. 
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Como “isto” se apresenta: como são as sensações? (temperatura, densidade, 

textura, etc...) E a imagem? Tamanho – forma – cor etc... Se tivesse som como 

seria? Volume, velocidade... e o que diria? Qual a intenção positiva? Guarde a 

intenção positiva. Agradeça. 

3.Imaginar-se olhando para “isto” (pode colocar em uma cadeira a frente) e dizer 3 

vezes em voz alta com convicção: 

- Aquilo não sou Eu. Aquilo é criação minha. 

- Eu criei. Eu posso descriar. Eu quero descriar. Eu descrio. 

4.O que é preciso para descriar? Usar metáfora de cura para limpar ou dissolver ou 

desintegrar ou transmutar “aquilo”. 

5.Pode se conectar com mentores, mestres para auxiliar. 

6.Pode-se repetir: Estou descriando... transmutando. Ou - Estamos descriando... 

(Use a respiração e as mãos para auxiliar no processo de visualização). Encaminhe 

para a transmutação. 

7.Faça até perceber que o local está bem. 

- O que você quer colocar no local? Faça uma afirmação enquanto cura este espaço. 

8.Pode também manter o local limpo para o novo ou imaginar o local melhor, com 

recursos de cura. 

9.”Ponte ao futuro”. 

 

Outra vivência utilizada foi a do “Processo de Inoculação de Pensamentos” 

 

Vivência 4: “Processo de Inoculação de Pensamentos” (Robert Dilts)  

 

1. Defina os seguintes espaços como âncoras:  

A. Uma “Meta Posição” neutra de onde você poderá rever todo o processo, falar 

sobre ele, etc. (Observador)  

B. Espaço para sua crença (limitante) ou Pensamento Virótico. Este espaço 

representa “Acredito”.  

C. Espaço “Aberto a Duvidar”. Pense em algo que você acreditou e agora não tem 

certeza a respeito.  
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D. Um espaço para o “Museu de Velhas Crenças” - coisas que você não acredita 

mais.  

E. Espaço para a “Nova Crença” que você deseja. Assegure-se de que a nova 

crença é apropriada. Verifique por congruência e em “meta-posição” avalie antes de 

definir o espaço.  

F. Espaço “Aberto a Acreditar”. Pense em algo que você não acreditava no passado, 

mas agora está aberto a acreditar.  

G. Um “Espaço Sagrado” que represente sua missão de vida. Um espaço de 

confiança congruente que é absolutamente sagrado para você e que você não 

violaria.  

2. Uma vez que estes espaços estejam definidos, teste cada uma das âncoras, 

entrando em cada um deles. Vá para a meta-posição entre cada teste.  

3. Auxilie a pessoa a modificar a “crença limitante” ou pensamento virótico, 

movendo-a através dos espaços. A mudança em cada passo deve ser significativa.  

4. Leve a crença (limitante) para o espaço “Aberto a Duvidar” e então para o “Museu 

de Velhas Crenças” .  

 

5. Quebre o estado indo para a meta-posição.  

6. Uma vez que o vazio tenha sido criado, defina a “Nova Crença” que você deseja 

ter e entre no espaço “Aberto a Acreditar”.  

7. Então agregue o “Espaço Sagrado” antes de retornar ao espaço “Acredito”.  

 

8. Faça sempre uma “Ponte ao Futuro”. 

 

A nova crença deve estar preenchendo plenamente o espaço onde se encontra a 

velha crença limitante ou pensamento virótico. 

 

Também destacou-se a necessidade de vivenciar  e libertar sombras que possam 

ainda estar ao redor de cada cliente atendido que surgem em vários momentos. 

Detalha-se então a seguir na próxima vivência: 
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Vivência 5 : Libertando-se dos Laços com a Sombra  

(O Padrão Arquetípico)  

 

1. Em pé, com seus braços bem abertos, diga em voz alta: “Eu me dou a VOCÊ (Eu 

Maior, Essência Divina, Espírito, Totalidade, Origem, Fonte, etc.), independente de 

tudo”.  

2. Perceba qualquer impedimento ou “sombra” que emerge. Por exemplo: medo, 

abandono, não merecimento, culpas, morte, dores passadas, traumas, dores 

antecipadas, etc.  

3. Onde você sente a “sombra” em seu corpo? Onde em seu corpo a “sombra” 

reside?  

4. Toque esta parte de seu corpo onde a “sombra” reside.  

5. Permita que uma imagem ou símbolo surja em sua mente. Esta imagem ou 

símbolo representa a SOMBRA.  

6. Toque seu corpo onde você sente uma reação ou conexão com a “Sombra”.  

7. Agora, em pé, permita que suas mãos ajam espontaneamente e fisicamente 

esculpa uma representação tridimensional da Sombra onde você sente sua 

presença.  

8. Uma vez que suas mãos tenham esculpido a sombra, perceba como você está 

atado, emaranhado ou conectado a ela. Por exemplo: uma corda conectando “estes 

dois você” de alguma forma, um emaranhado coração a coração, lado a lado, genital 

a genital, um feixe de luz, você está dentro da Sombra? Ou a Sombra está dentro de 

você?   

Mostre com suas mãos e descreva em voz alta a natureza desta conexão, isto é, o 

que você vê, ouve e sente. Onde está? - Do que é feita? - Quão grande é? - Como 

você se sente ao tocá-la?; 

9. Imagine que você tem “poderes mágicos” em suas mãos. Assim que você 

começar a usar suas mãos mágicas para separar, partir, dissolver ou remover a 

conexão, pare e considere esta dissolução. Observe sua reação emocional ao 

considerar seriamente este ato.  



14 

 

10. Gentilmente pergunte a sua parte que permitiu que estas ligações fossem 

estabelecidas pela sua intenção positiva. Quais são os benefícios ou ganhos reais 

que estas ligações ou conexões têm a intenção de satisfazer em sua vida? Tome 

algum tempo neste ponto.  

11. Em um espaço um pouco a direita, esculpa um Eu Espiritualmente Evoluído: 

uma imagem holográfica de um Você (seu Eu Superior) que já solucionou estas 

questões e possui os recursos necessários para ser um exemplo vivo das intenções 

positivas que você descobriu no passo anterior.  

Este Você está usando as mesmas roupas que você e se parece com você. Este Eu 

Espiritualmente Evoluído está apenas a alguns passos à sua frente, o ama, possui 

senso de humor e estará sempre ao se lado, agora e no futuro.  

12. Sopre o sopro da vida sobre o seu Eu Espiritualmente Evoluído. Agora inale o 

sopro de uma nova vida vindo das profundezas deste Eu Espiritualmente Evoluído.  

13. Observe que enquanto você esteve esculpindo seu próprio Eu Espiritualmente 

Evoluído, outra representação holográfica apareceu. Esta representação é a 

“essência espiritual” da Sombra e deseja estar conectada à sombra. Assim, quando 

estiver pronto, gentilmente solte suas ligações ou conexões com a Sombra (corte-a, 

dissolva-a, mova-a, etc.). Auxilie a Sombra a conectar-se com a própria “essência 

espiritual” dela da mesma maneira que esteve conectada a você.  

14. Agora se conecte com o seu Eu Espiritualmente Evoluído precisamente da 

mesma maneira que você esteve conectado com aquela Sombra. Por exemplo: se 

você estava dentro da Sombra, então seu objetivo será estar dentro do seu Eu 

Espiritualmente Evoluído.  

15. Se você estava conectado com a Sombra por um filamento, então seu objetivo  

será conectar-se ao seu Eu Espiritualmente Evoluído por este filamento.  

Se a Sombra é como uma faca em suas costas, então seu Eu Espiritualmente 

Evoluído deverá inicialmente ter a forma de uma faca em suas costas, e permita que 

esta conexão modifique-se adotando a forma mais apropriada para ela. (ex: matéria 

e antimatéria - antídoto ideal para curar)  

16. Agora veja o seu Eu Espiritualmente Evoluído. Sinta suas conexões e ouça 

enquanto ele gentilmente o recebe de volta ao lar e murmura algo pessoal ao seu 

ouvido.  
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17. Observe a sua experiência presente em seu Eu Espiritualmente Evoluído: esteja 

neste momento, neste local com estas pessoas e com estas possibilidades.  

18. Ponte ao Futuro. - Crie uma âncora. - Agradeça!  

 

Na última sessão pode ser realizado uma revisão dos objetivos, o que necessita 

ainda ser trabalhado e termina com a vivência do “Alinhamento dos Níveis 

Neurológicos”, segundo Slaviero (2014), descrita abaixo. 

 

Vivência 6: Alinhamento dos Níveis Neurológicos (Robert Dilts).  

 

Parte 1. Selecione um aspecto de sua vida na qual você não está obtendo o 

resultado desejado. Faça o levantamento de seu funcionamento dentro dos níveis 

neurológicos.  

Parte 2. Repita o exercício fazendo o alinhamento do que você quer em relação a 

primeira parte.  

1. Posicione um espaço para cada um dos Níveis Neurológicos.  

2. No espaço ambiente, responda a pergunta: “Onde e quando eu atuo como X?” 

3. No espaço Comportamento, responda: “O que eu faço quando atuo como X 

naqueles lugares e momentos?”  

4. No espaço Capacidade, responda a pergunta: “Que capacidade (estratégias) eu 

tenho / preciso para executar aquelas ações naqueles lugares e momentos?”  

5. No espaço Crença, responda a pergunta: “Porque eu ajo assim? Que valores são 

importantes para mim quando eu estou atuando como X?”  

6. No espaço Identidade, responda a pergunta: “Quem sou eu quando atuo como 

X?” “Que tipo de pessoa eu sou? (pode usar uma imagem, símbolo ou metáfora para 

definir quem você é nesta situação).”  

7. No espaço Espiritual, responda a pergunta: “A quem mais eu beneficio como X?” 

“Qual é minha missão como X?” “Qual é minha visão como X?”  

8. Ancore o estado em que você está no nível Espiritual. Pegue esta fisiologia e 

experiência interna e leve para o espaço Identidade para que você possa 

experimentar as duas ao mesmo tempo.  

9. Pegue a experiência da sua Visão e Identidade juntas e leve com a fisiologia para 

o espaço Crenças e Valores. Perceba como enriquece sua experiência interna.  



16 

 

10. Agora traga sua visão, Identidade e Crenças para o espaço de Capacidades. 

Continue até o espaço Ambiente.  

11. Agora com esta consciência, como se sente? 

12.Como fica seu objetivo?  

13. Faça uma “Ponte ao futuro”. Escreva uma frase ou faça um desenho que 

simboliza este momento. 

 

Vivência 7: “Ponte ao futuro” (O’CONNOR, 2013) 

 

 Esta vivência descreve através de um ensaio mental como desejamos que o futuro 

aconteça. 

Por exemplo: Suponha que tem tido problemas em se comunicar com outra pessoa 

e que você tem novos recursos para ajudá-la. Faça uma ponte ao futuro pensando 

em quando você encontrar a outra pessoa da próxima vez. Imagine-a mais 

claramente possível, ouça sua voz mentalmente e depois imagine-se respondendo a 

ela da forma que deseja. Verifique como se sente. Imagine a resposta possível. 

Quando sentir-se bem, e a situação ocorrer satisfatoriamente, terá testado a 

mudança o mias minuciosamente possível, próximo efetivamente a encontrar-se 

com a pessoa. Se não sentir que está bem, provavelmente não funcionará na vida 

real, tendo então que repetir a vivência aplicada anteriormente. 

 A vivência “Ponte ao Futuro” é a verificação de seu resultado em realidade virtual. 

 

Após o encerramento das 4 sessões, oferece ao cliente outros atendimentos 

e se este julgar necessário pode agendar as próximas sessões.  

 

Relato de Experiência 

 

         A metodologia utilizada trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência, vivenciada por uma estudante de pós graduação do nível Master em 

Programação Neurolinguística no atendimento voluntário de consultoria em PNL 

esquematizado em 4 sessões para cada cliente atendido. 

        A consultoria foi iniciada no mês de setembro de 2014 e finalizada no mês de 

dezembro do mesmo ano. Foram atendidos 5 pessoas em 4 sessões com intervalos 

de 7 a 15 dias, conforme a disponibilidade dos mesmos. Este relato abrange a 
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descrição das situações encontradas e as técnicas de PNL aplicadas, conforme os 

objetivos de cada cliente, sem descrever o caso individualizado. 

           A proposta de atendimento de consultoria descrita neste relato foi 

estabelecida junto á Coordenadora do Instituto referido a nível de voluntariado e 

organizada no atendimento para cada cliente em 4 sessões, descritas abaixo: 

A descrição de cada item que compõe cada sessão está relatada na 

fundamentação científica, portanto este relato será das questões observadas e 

detectadas na consultoria, descritas numericamente na sequencia, que resultaram 

em torno de15 sessões atendidas no total. 

 

1 - Controle do tempo de atendimento:  

Desde a primeira sessão foi observado a necessidade de controlar o tempo do 

atendimento conforme a sequência proposta para cada sessão. A experiência 

mostra que a divisão e a interrupção do tempo se fazem necessária, aplicando 

sempre o rapport respeitando o limite proposto. A média de duração de cada sessão 

deve permanecer entre 45 a 50 minutos. Com a prática executada nesta consultoria, 

algumas sessões levaram até 1 hora e meia. 

 

2 – Vivência corporal com relaxamento no atendimento:  

A aplicação de uma técnica de relaxamento no início de cada sessão, na prática 

demonstrou diminuir a ansiedade e a tensão tanto corporal quanto mental, trazendo 

para o cliente uma centralização focada nas suas necessidades. Permitindo também 

que o cliente entre em um estado de relaxamento aberto ao auto conhecimento 

como também para receber novos conhecimentos, este foi o relato que surgiu no 

final da prática. 

 

3 - Escuta ativa:  

Após um breve relaxamento em cada sessão era retomada situações anteriores e a 

escuta nesse momento foi primordial, sendo ativa, anotando as palavras chaves de 

cada questão e observando a linguagem corporal de cada cliente. Para depois, no 

atendimento fosse retomada as situações importantes e destas serem escolhidas as 

técnicas a serem aplicadas em cada sessão. Notou-se que algumas pessoas tinham 

a necessidade de falar por um tempo maior, dificultando cumprir as metas da sessão 

proposta. Porém mesmo assim a escuta e a observação corporal com seus 
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“sistemas representacionais” foi de conteúdo rico e pode-se concluir vários padrões 

de comportamentos e crenças à serem trabalhados posteriormente. 

 

4 - Rapport no atendimento:  

A prática da empatia e do rapport se faz necessária para que ocorra a interação e o 

vínculo do profissional com o cliente. Com isso criou-se um espaço para dar início ao 

levantamento de objetivos a serem alcançados. Na prática o rapport ocorreu na 

escuta ativa descrita anteriormente e também na aplicação dos pressupostos da 

PNL, necessários em todos os momentos, para não perder o foco no atendimento. 

 

5 - Levantamento de objetivos:  

Na experiência da 1º sessão, muitas vezes somente no final do tempo era iniciado a 

formulação de objetivos, pois  alguns clientes sentiam necessidade de contar a sua 

história de vida primeiramente, para então estabelecer a meta inicial a ser formulada. 

Outros iniciavam a sessão com vários objetivos, onde se fazia necessário detalhar 

cada um destes. A seguir procurava acompanhar o rol de perguntas propostas, 

citadas anteriormente, onde o destaque foi dos impedimentos e dos recursos 

necessários para cumprir o objetivo. A maioria dos clientes ocupava um tempo maior 

para este levantamento.  

Toda resposta tanto verbal quanto corporal era anotada e avaliada, retirando os 

fatores limitantes e crenças a serem posteriormente trabalhadas em uma das 

técnicas das próximas sessões.  

 

6- Roda da Vida:  

Sendo a roda da vida uma das ferramentas de auto avaliação, mede o grau de 

satisfação de cada área de 0 a 100%. Todos os clientes preencheram o desenho da 

Roda da Vida, avaliando e atribuindo um valor para cada segmento.  

Realizaram essa vivência em média na segunda sessão, após o início da formulação 

de objetivos. Todos perceberam como estava a satisfação de cada item, o que 

precisava melhora, traçando mais objetivos específicos. Como também de que forma 

girava a roda e onde estavam as insatisfações, para colocar forças para melhorar 

estas áreas. E que áreas estavam com melhor satisfação e compreenderam que 

estas podem alavancar as demais. Em outras sessões posteriores era retomada a 

roda da vida para fazer uma reflexão geral do giro da vida. 
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7 - Aplicação das técnicas de vivência em PNL:  

A experiência da aplicação das técnicas demonstrou a necessidade constante de 

rapport e empatia associado a uma escuta ativa. E cada cliente foi relatando o seu 

modo de viver, sem julgamento e interferência do profissional, este somente 

observando e anotando os conteúdos limitadores para posteriormente aplicar uma 

das vivências. Entre estas destacou-se a “Libertação da Forma Pensamento” 

descrita anteriormente, sendo utilizada nas sessões iniciais em todos os clientes, 

pois foi resignificando a energia da forma pensamento, trazendo um alívio e 

libertação, segundo estes.  

Na sequência outra vivência demonstrou aplicação nas questões de 

relacionamentos conflituosos, a “Libertação Energética”, aplicada também em todos 

os clientes, que relataram sentirem-se separados e libertados de energias que 

carregavam e que não eram suas.  Afastando também de relações já desgastadas. 

Destacou-se também em alguns clientes a vivência “Processo de Inoculação de 

Pensamentos”, onde são trabalhadas as crenças que surgiram durante o processo 

de atendimento. Esta foi resignificando as crenças colocando no museu e trazendo 

novas crenças. Notou-se que podem ser aplicadas várias técnicas de vivências, 

porém se não trabalharmos as crenças, não haverá êxito, pois o cliente terá 

dificuldade de evoluir na sua cura. E a vivência aplicada na ultima sessão foi a do 

“Alinhamento dos Níveis Neurológicos”, não foi possível em todos os clientes, pois 

no relato surgiam outras necessidades.  

A sua aplicação teve êxito com clientes que necessitaram aprofundar nos níveis em 

questões, trazendo a missão para o nível do comportamento e ambiente, renovando 

suas vidas. Também foi observado que no nível Identidade, muitos estão presos em 

crenças como se fosse sua própria identidade. Faz-se necessário então acolher 

essa crença e colocá-la no seu nível adequado, libertando e resignificando. 

Em uma cliente especialmente instarou-se a necessidade da técnica de Libertando-

se dos laços com a sombra, em um momento da sessão onde surgiu um 

impedimento do passado que afastava da figura materna da divindade. 

 

8 - Encerramento no atendimento:  
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Após a aplicação de cada vivência foi encerrada cada sessão fazendo outra técnica 

de vivência “Ponte ao Futuro”, pois esta leva através de um ensaio mental ao 

resultado desejado. Observou-se que os clientes generalizavam os conteúdos 

aprendidos, levando-os para o mundo real, obtendo então um maior impacto sobre 

eles mesmos e sobre os outros. 

Também no final de cada sessão, após o fechamento da situação trabalhada, 

recomendava-se uma tarefa para a próxima.  

Realizando também os agradecimentos necessários e reagendando uma próxima 

sessão. 

 

9 - Outras observações: 

  

Muitas vezes no retorno de uma sessão, o cliente relatava outro acontecimento de 

sua vida, que no momento exaltava fatores tensos e limitadores. Então foi 

necessária a criação de novos objetivos sobrepondo aos anteriores. 

No decorrer de todas as sessões, sobrevoando os atendimentos de cada cliente, 

estiveram presentes os conteúdos dos princípios da PNL, reforçando cada item: o 

não julgar; o aceitar as escolhas; que todas as ações tem um propósito; que os 

comportamentos tem uma “intenção positiva”; que os recursos já existem ou pode-se 

criá-los; o aprender está no fazer.  

E sempre terminando com a vivência “Ponte ao Futuro” juntamente com a 

ancoragem fixava para o cliente os novos aprendizados, reforçando a nova crença. 

Isso demonstra que o atendimento em PNL é uma consultoria, não é uma terapia, 

segue princípios e técnicas de vivências práticas de rápida e simples aplicação, 

gerando mudanças de comportamento. Resignificando e com isso libertando 

memórias para dar espaço para novos conteúdos melhorando sua qualidade de 

vida. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste relato de experiência pode-se concluir que é possível compor uma 

consultoria de PNL em 4 sessões bem planejadas e executadas, focadas no cliente 

e suas necessidades. 
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Todos os relatos na sessão final foram de conteúdo positivo, de grande alívio e 

ressignificação em suas vidas. E que podem reiniciar outra consultoria com busca de 

outros objetivos a serem concretizados.  

 

Resignificar é modificar o molde pelo qual uma pessoa percebe os 

acontecimentos, a fim de alterar o significado e quando este se modifica, as 

respostas e comportamentos da pessoa também se modificam (BANDLER; 

GRINDER, 1982). 

 

Também relataram uma melhora na qualidade de suas vidas, retirando tensões e 

energias densas que limitavam a sua rotina diária. E que ter pouco às vezes é muito, 

pois se abriram novos horizontes, tanto à nível pessoal quanto profissional trazendo 

harmonia nos relacionamentos afetivos e principalmente na relação consigo mesmo. 

Resignificando velhas crenças e trazendo uma nova, isto significou para muitos o 

renascer, saindo novamente do útero de suas mães com novos aprendizados. 

O profissional que assumiu o papel de consultor trouxe uma bagagem de sua 

formação, concluindo que com seus conhecimentos anteriores, o de consultar e 

resolver as questões baseadas no modelo biomédico, teve dificuldade para aplicar 

alguns princípios da Programação Neurolinguística. Principalmente o de não julgar, 

pois a cada instante tinha de estar em auto-observação para não interferir nas 

questões relatadas pelos clientes. E nesses momentos usar do Rapport e da escuta 

ativa, sem interferência e sem colocar conceitos e soluções prontas para os clientes. 

Essa experiência foi de um crescimento indescritível para o profissional, quebrando 

suas barreiras e reconstruindo saberes de um novo modelo de atendimento mais 

efetivo. Centrado no indivíduo e não nas suas doenças, buscando o auto-

conhecimento. Formulando um plano terapêutico de acordo com a singularidade de 

cada cliente mas mantendo o foco na consultoria de 4 sessões. 

 E que tudo que se necessita está dentro de cada um, basta acessar os conteúdos, 

vivenciar e resignificar cada memória. Tudo isso para alcançar uma melhor 

qualidade de vida do ser humano e também do planeta Terra. 

Acrescentando às conclusões, é necessário citar a troca de conhecimento e 

experiência dessa consultoria com os outros profissionais, na discussão de casos, e 

na supervisão da coordenadora do grupo foram de extrema importância como guia e 
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apoio nos momentos de dúvida e reflexão em como prosseguir. Como também na 

escolha da técnica de vivência a ser aplicada.  

E com todo o relato desta experiência vivencia-se a necessidade de experienciar na 

prática todos os conteúdos da Programação Neurolinguística para os alunos da pós-

graduação em questão, com o propósito reforçar a segurança nos atendimentos dos 

mesmos no futuro mercado de trabalho que cada um escolher. 

Portanto esta consultoria trouxe para o profissional em questão mais interesse e 

paixão a cada vez que se aprofundava nos conhecimentos, atendendo as 

necessidades que surgiam de seus clientes. Acrescentou também ajuda e amor ao 

próximo como a si mesmo na busca de sua missão e do seu auto-conhecimento. 
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