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RESUMO 

Este trabalho visa evidenciar a importância da técnica de Programação Neurolinguística, o 

Reimprint na ressignificação de eventos, sensações e traumas. A autora apresenta relatos de 

atendimentos em consultório e também a sua experiência pessoal com a técnica citada. 
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ABSTRACT 

This work aims to demonstrate his ability to Neurolinguistics technique in the Reprint of Events, 
Sensations and Traumas, and also presents reports of appointments in the office and also his 
personal experience with a technique cited. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Falando em emoções, sentimentos, traumas, destacam-se as emoções 

primárias: alegria, espanto, nojo, tristeza, medo e ira, desde que o ser humano 

se levante até o deitar-se estas fazem parte das experiências diárias. De fato, a 

emoção é a primeira característica que o homem vivencia ao nascer através do 

choro. Estas têm um papel fundamental na vida humana, pois: 

• Alertam para o perigo; 

• Influenciam na tomada de decisões; 

• Alteram o comportamento; 

• Fornecem aos outros informações sobre o estado interno (são 

observáveis); 

• São automáticas e inconscientes, difíceis de se expressar, porém é um 

poderoso meio de comunicação não verbal (expressão facial); 

• As emoções têm princípio e fim; 

Um dos principais componentes da emoção é o fisiológico, manifestações 

orgânicas, corporais face à emoção. Sentimento por sua vez, é um processo 

mental relativamente estável e resultante da emoção. É uma experiência 

subjetiva dos afetos e das emoções, é privado e não observável, diferente das 

emoções ainda que seja resultado delas. O ser humano enquanto ser dotado de 

consciência, analisa, interpreta, organiza e reflete sobre os próprios sentimentos.  

Existe ainda um outro conceito relacionado aos históricos de traumas, que é 

o afeto. É a sensação imediata ou subjetiva que o ser humano tem em relação a 

um objeto, pessoa ou situação. Os afetos estão associados às emoções e 

sentimentos, mas não se confundem com estes. 

Falar de afetos é falar de relações, a relação implica em troca, em que se dá e 

se recebe, o que envolve sempre modificação dos elementos envolvidos. Nestas 

relações o ser humano é afetado pelo outro e os afeta também. Os afetos que 

se estabelecem constroem a matriz da vida pessoal do homem e podem 

exprimir-se pelo amor, mas também pelo ódio. A sobrevivência psicológica do 

homem fundamenta-se nas relações interpessoais. 
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Ao longo da jornada de vida o ser humano recebe diversos Imprint’s, informações 

que afetam diretamente o emocional, instalando sentimentos, sensações e até 

mesmo crenças limitantes que aprofundadas de forma inconsciente fazem com 

que o indivíduo tenha atitudes e escolhas que não sabe explicar ao certo de onde 

vem. 

Imprint / trauma: é uma experiência significativa do passado na qual a pessoa 

formou uma crença ou conjunto de crenças. Uma experiência de Imprint 

frequentemente envolve uma modelagem inconsciente de pessoas significativas. 

 

Crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores 
palpites frente à realidade e formam nossos modelos mentais – os 
princípios pelos quais o mundo parece funcionar, com base em nossa 
experiência. 
(O’CONNOR, 2003, p. 20, 21) 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Um Imprint que sofre reforço ao longo da vida do indivíduo torna-se crenças que 

podem impossibilitar o desenvolvimento e afetar os relacionamentos em todos 

os diversos âmbitos da grande vida. 

A Terapia da Linha do Tempo® – TLT tem seu início em 1985 a partir de 

experiências de Tad James, Ph.D., Wyatt Woodsmall, Ph.D. e colaboradores que 

começaram a testar o uso de linhas do tempo para facilitar mudanças pessoais. 

As linhas do tempo, no entanto, estão na história do pensamento há vários 

séculos. Seu conceito começou a ser construído no início da evolução da 

consciência e do pensamento sobre a passagem do tempo e sua vinculação com 

a experiência humana. Platão (séc. IV-V a.C.) falou da medida do tempo e 

Aristóleles, no século IV a.C., foi o primeiro a mencionar o “curso do tempo” 

em Física IV. William James, filósofo e psicólogo, escreveu sobre a organização 

linear e interconectada das memórias em 1890 em seu famoso Principles of 

Psychology, fortalecendo na psicologia a ideia da linha do tempo.  

O conceito foi retomado no final dos anos 70 por Richard Bandler, John 

Grinder, Ph.D. e seus colaboradores quando, pesquisando a representação 

mental de variáveis relacionadas com o tempo, descobriram que as pessoas 
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podiam identificar suas linhas pessoais de tempo. Pouco depois, Tad James, 

Wyatt Woodsmall e seu grupo de colaboradores pela primeira vez 

desenvolveram um processo terapêutico usando esse sistema interno linear de 

organização das memórias, publicando em 1988 o livro Time Line Therapy and 

the Basis of Personality (Editora Crown House Publishing). 

O Reimprint visa ressignificar acontecimentos, sensações e emoções 

vivenciadas pelo indivíduo e que o impedem muitas vezes de estar no momento 

presente mantendo-o atrelado às sensações negativas do passado: 

1. Identificar os sintomas específicos, que podem ser sensações, palavras 

ou imagens associadas ao impasse. Muitas pessoas querem evitar os 

sintomas por serem desconfortáveis, mas é importante lembrar que evitar 

os sintomas não vai resolver a limitação. 

2. Pedir ao explorador prestar atenção aos sintomas (ancorar), entrar na 

linha do tempo (voltado para o futuro) e caminhar lentamente de costas 

até que encontre a experiência mais antiga ligada à sensação e/ou 

sintoma associados com o impasse. Mantendo o explorador associado a 

esta experiência, peça que ele verbalize as generalizações ou crenças 

formadas na experiência (aceitar as emoções). 

3. Peça ao explorador que dê mais um passo para trás, para um momento 

antes da experiência de Imprint. Peça então que saia da linha do tempo 

para a meta posição e observe o espaço problema como um todo. Peça 

também que verbalize qualquer outra generalização ou crença formadas 

como consequência ou resultado deste Imprint (frequentemente crenças 

são formadas “depois do fato”).  

4. Descubra qual a intenção positiva e/ou ganhos secundários dos sintomas 

originais deste Imprint. 

5. Identifique também pessoas significativas envolvidas neste espaço 

problema; os sintomas podem estar vindo de uma modelagem 

inconsciente de uma pessoa significativa. Encontre também a intenção 

positiva do(s) comportamento(s) da(s) pessoa (s) significativa(s).  

Isto pode ser feito perguntando diretamente às pessoas. Pode usar 

psicogeografias para cada pessoa.  

6. Para cada pessoa envolvida na experiência de Imprint: 
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a) Identifique os recursos ou escolhas ou informações que a pessoa 

precisava lá e não dispunha, mas que o explorador tem disponível 

agora. Peça ao explorador para entrar na linha do tempo num ponto 

onde ele experimentou mais intensamente aquele recurso e 

ancore. 

b) Disparando a âncora de recursos, peça ao explorador para sair da 

linha do tempo, e caminhar até o espaço problema e entrar na 

posição da pessoa que necessitava daquele recurso ou 

informação. 

c) Reviva a experiência de Imprint pelo ponto de vista daquela pessoa 

integrando estes recursos a ela. 

d) Peça ao explorador para sair da linha do tempo, fora da experiência 

de Imprint e atualize estas aprendizagens.  

7. Peça ao explorador que identifique os recursos, informações ou crenças 

importantes que ele necessitava naquela situação, mesmo que as 

pessoas significativas não tivessem recebido novos recursos. Ancore 

estes recursos e leve-os a um local na linha do tempo um pouco antes 

da situação de Imprint (Pré-Imprint).  

8. Peça que o explorador se associe aquele jovem, integrando os recursos 

e caminhe para o futuro pela linha do tempo, integrando o Reimprinting. 

9. Voltando ao presente, experimente todas as mudanças decorrentes 

deste processo. 

10. Ponte ao futuro, (caminhe na direção do futuro e observe os resultados). 

Volte ao presente.  

11. Crie uma frase, um som, uma imagem ancorando este estado de 

consciência.  (Escreva, desenhe e registre da forma que for melhor para 

o momento).  

 

CASES – Reimprint  

* Para preservar a privacidade dos clientes a autora optou por utilizar nomes 

fictícios, exceto em seu relato pessoal. 
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Abril / 2018 

Case 1 

Cliente – Viviane 

Queixa da cliente: Não consigo me realizar em “nada na vida”. 

Em um primeiro atendimento de anamnese a cliente  relatou que durante a 

vida toda sofria constantemente com a falta de realização pessoal, em todas as 

áreas da vida, se dizia “derrotada”, algo sempre a “impedia de se realizar 

completamente”, o que chamou a atenção da autora já no início do atendimento 

foi o fato de que a cliente constantemente mantinha seus braços erguidos a cada 

comentário, sempre erguendo os braços como se não alcançasse algo ou ainda 

como se quisesse pegar com as próprias mãos aquilo tudo que não havia ainda 

conquistado. Muitas lágrimas nos olhos e uma expressão sempre cansada eram 

características desta mulher, já cansada de tantas tentativas, relatou ser esta a 

última chance, já estava sem esperanças.  

Foi sugerido realizar a técnica de Reimprint da Programação 

Neurolinguística e já no início do processo a emoção foi bastante presente. 

Viviane chorava bastante, ao perguntar qual a sensação, emoção ou ainda 

sentimento sentia neste momento, disse ser de frustração. A autora solicitou que 

buscasse em que parte de seu corpo podia identificar mais fortemente a 

frustração (caso pudesse identificar desta maneira), Viviane bem emocionada 

disse que em seus braços e estômago, iniciou-se então a “linha do tempo”, foi 

solicitado que ela levasse com um passo para trás para um momento mais 

distante que ela lembrasse onde sentiu frustração, então a paciente visitou uma 

memória aos 7 anos quando suas amigas todas maiores que ela, brincavam 

entre si, mas não davam espaço para ela, tratavam a mesma de forma ríspida, 

chamando-a de estúpida e não deixando-a falar, neste momento levou a mão à 

garganta e chorando falou: Não posso me expressar, elas não deixam - chorou 

muito. 

Foi retirada da “linha do tempo” para a Meta Posição (dissociada de emoção), 

respirou fundo, lhe foi perguntado seu nome completo, foi solicitado que ela 

estivesse na posição do “observador”, mais calma relatou que já não lembrava 

mais desta situação há anos, estando mais tranquila. Retornou para a “linha do 

tempo” exatamente naquele momento aos 7 anos, respirando profundamente, 

questionada se houve algum momento ainda mais antigo que aquele onde ela 
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sentiu frustração, e sinalizou que sim. Com um passo para trás foi até aquele 

momento anterior, e chorando muito relatou estar por volta de 3 a 4 anos de 

idade, chorava muito e dizia que a sensação de frustração era tão imensa que 

parecia afogá-la, foi orientada para que observasse a cena e a descrevesse com 

a maior quantidade de detalhas possível. Disse que estava em uma sala, muito 

triste, e muito pequena, lá fora as crianças brincam ela diz, tem uma janela bem 

alta, e lá fora as crianças brincam, tento subir na cadeira para olhar mas não 

alcanço, tentei subir na mesa, mas não alcanço, pulei mas não alcanço 

(chorando). Meu pai não me deixa ver as crianças lá fora, então o pai entra na 

cena, fecha a janela e diz para ela que não pode ir para fora, que não irá ver as 

crianças brincando, neste ponto do processo ela já está com os braços para 

cima, mesmo comportamento das conversas anteriores, faz sentido que os 

braços erguidos quisessem alcançar aquela janela.  

Novamente foi retirada da “linha do tempo” trazendo para a Meta Posição, 

e a leitura que ela fez daquele momento é de que por este motivo nunca alcançou 

nada na vida (chorando). Ela repete, eu só queria ver as crianças, mas eu não 

alcançava, foi permitido que ela tivesse um momento para se acalmar, tomar 

água e então foi dado início a  sequência do processo, perguntada sobre qual o 

recurso aquela criança de 3 a 4 anos precisaria para deixar de sentir aquela 

frustração, ela sorrindo e chorando disse um banquinho, (autora) E quem poderia 

levar um banquinho para aquela criança? Um herói, um mentor...., (Viviane) O 

homem aranha poderia, (autora) Então Viviane respire profundamente e a cada 

respiração você será mais e mais o homem aranha, deixe que a presença dele 

cresça e entre em você, então você será Peter Parker e não mais Viviane, então 

quando estiver transbordando da presença deste arquétipo poderoso Homem 

Aranha, (Viviane) ok, (autora) pode entrar novamente naquela cena e levar o 

banquinho para aquela criança, ajude ela a olhar na janela, deixe ela ver as 

crianças, e até conversar com as crianças se ela quiser, fazendo isto a expressão 

facial era de êxtase, ela rindo muito quase gargalhando dizia, agora sim, posso 

ver, elas estão lá e me dão tchau, falam comigo, o pai não entrou na cena mais.  

Viviane suspirou tranquilamente então foi perguntado qual a sensação, emoção 

ou sentimento que ela sentia agora, então ela disse alívio, realização, agora sou 

capaz, então ela caminhou por sua linha do tempo levando à todos os tempos 

até o momento presente da vida dela e ao futuro a sensação de capacidade, e 
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Viviane fez o trajeto com um sorriso no rosto e uma postura corporal muito 

diferente da anterior. 

O relato de Viviane após a aplicação da técnica foi de que sua vida expandiu, 

tem agora nova visão do todo, mudou de trabalho e começou a ter vida social o 

que anteriormente não considerava “possível para ela”. Uma observação 

interessante que a autora pode fazer também, é o fato de que já não ergue mais 

os braços ao conversar.  

 

Case 2  

Cliente: Paulo 

Queixa do cliente: Falta de paciência com o filho, dificuldade em resolver 

situações difíceis. 

No primeiro atendimento de Paulo o mesmo relatou uma grande dificuldade com 

problemas a resolver, impaciência com o filho, chegando muitas vezes a 

agressão física, e especialmente demonstrou insatisfação com o relacionamento 

com o próprio pai. 

Devido à alta irritabilidade apresentada por Paulo foi decidido iniciar o processo 

dele com a técnica EFT, antes mesmo do Reimprint para promover um equilíbrio 

maior para ele, pois a técnica de linha do tempo é forte e meche muito com o 

emocional do explorador.  

EFT - Acupuntura Emocional sem Agulhas, técnica muito utilizada para equilíbrio 

emocional. A técnica de TFT Thought Field Therapy (Terapia do Campo do 

Pensamento) foi criada pelo Psicólogo chamado Dr. Roger Callahan, e adaptada 

por Gary Craig com o nome de EFT.  

Esta técnica consiste em bater de leve com os dedos em pontos específicos 

chamados meridianos de energia, repetindo algumas afirmações positivas. 

Consiste nos passos a seguir, ilustrado por SLAVIERO e OLIVEIRA (2017): 

  Aplicação do E.F.T.- Técnica de Limpeza:  

* Localizar o Desconforto: Avaliar de 0 a 10 quanto está?  

* Toque com a ponta dos dedos no Ponto 1 falando a Frase de Preparação: 

(Desconforto + emoção do momento) Apesar de... Ou... mesmo que.... (dizer o 

desconforto) .... eu me amo e me aceito profunda e completamente. (repetir 3 

vezes).  
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* Ponto 2 a 11 Estimulando os pontos dizer em cada ponto: Limpa ... “este 

desconforto”.  

* Usar a respiração no Ponto do Timo (glândula), onde se localiza a estrela, 

SLAVIERO (2017). 

* Ponte ao Futuro: Crie uma imagem do que você quer como se já estivesse 

acontecendo e agradeça por isto já estar fazendo parte de sua vida agora, 

SLAVIERO (2017). 

 * Crie uma afirmação para repetir várias vezes, SLAVIERO (2017). 

 

 

Figura 1 

 

Após uma semana Paulo retornou ao consultório e já mais tranquilo evidenciava 

os resultados da prática do EFT ao longo dos dias. Foi iniciado com Paulo o 
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processo da mesma maneira que foi realizado com Viviane, já na “linha do 

tempo” no momento presente e de costas para o passado, a autora perguntou à 

ele como se sentia neste momento da sua vida (sensação, emoção, sentimento)  

respondeu que se sentia muito irritado com o filho e que se sentia distante do 

pai, mas que o maior incômodo era sentir-se incapaz de solucionar problemas.  

Paulo foi orientado a respirar, se estivesse a vontade que fechasse os olhos e 

entrasse em contato com esta sensação de não saber resolver problemas, que 

levasse as mãos ao local no seu corpo onde sentia mais presente esta sensação, 

levou rapidamente as mãos ao coração. Foi solicitado que desce um passo para 

trás até o momento mais distante na sua “linha do tempo” onde havia sentido 

esta dificuldade de solucionar problemas, respirando já ofegantemente deu um 

passo atrás, retornando aos 8 anos, em uma cena onde os pais brigavam e o pai 

espancava a mãe violentamente, ainda criança não conseguia fazer nada para 

ajudar a mãe, simplesmente não sabia o que fazer, questionado se houve algum 

momento anterior aquele que desce um passo atrás e ele foi até uma cena aos 

5 anos onde o pai espancava violentamente a mãe e ele presenciava sem poder 

reagir, nesta cena o pai o espancou também, chegando a jogá-lo a parede (neste 

momento ele chorou). Paulo retirou-se para a meta posição (dissociado de 

emoção). Autora - O que aquela criança precisava de recursos para superar 

aquela situação? Paulo - Que eu fosse um super-herói que salvasse minha mãe 

e acalmasse meu pai. Autora - Quem seria este super-herói? Paulo - Superman 

(chorando). Autora - Respire profundamente e a cada respiração você se torna 

cada vez mais e mais o Superman, com todo poder de acalmar seu pai e salvar 

sua mãe. Ele retornou a cena e então “Superman” pega a mãe nos braços, pega 

o pai pelo braço e faz o pai ver o quanto está fazendo a família sofrer, o pai se 

acalma e pede perdão para esposa e filho. A expressão dele fica mais serena 

neste momento, ele leva por toda sua “linha do tempo” a sensação de segurança 

proporcionada por aquele momento aos 5 anos, levando esta sensação até o 

futuro. Ele faz uma “ponte ao futuro” imaginando como serão as tomadas de 

decisão e resoluções de problema com o novo estado. Pode-se confirmar 

ancorando a segurança e autoconfiança. 

Os relatos posteriores de Paulo foram de que já não bateu mais no filho, 

conseguiu ressignificar o relacionamento com o pai e está muito mais seguro nas 

tomadas de decisões, inclusive já percebeu diferença na empresa que dirige.  
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Case 3 

Maria Aparecida de Santana de Medeiros 

Queixa: Muita mágoa dos pais adotivo e biológico e um vazio que não era 

preenchido. 

Era sábado e a autora estava animada para mais um dia de aula do Curso de 

Pós Graduação em Programação Neurolinguística, a técnica utilizada Reimprint, 

a professora Vânia Slaviero solicitou entre os alunos um voluntário para passar 

pelo processo, e de pronto a autora aceitou por considerar de grande valor ter 

experiência pessoal com cada processo. 

Foi determinada uma linha que representava a “linha do tempo” da vida da 

mesma, passado presente e futuro, foi perguntado se havia algum objetivo a ser 

alcançado no futuro, a resposta foi que sim, “viver de PNL e Processos de 

transformação pessoal”. A professora  perguntou o que impedia de chegar até 

lá, de realizar o objetivo, então foi citada uma crença limitante de que a autora  

não era boa suficiente, foi quando deu-se início a grande experiência com a 

“linha do tempo” o Reimprint, foram revisitados eventos passados como quando 

a autora engravidou solteira e o pai  disse que a mesma não servia para mais 

nada. Aos 6 anos quando descobriu que seu pai na verdade era pai adotivo, e 

ainda antes quando o pai biológico abandonou a mãe da autora grávida de 7 

meses, foi um processo bastante doloroso, onde foi revivido as emoções que 

aqueles eventos traumáticos proporcionaram, a autora relata ter sentido muita 

angústia e rever cada uma daquelas cenas foi algo que não é possível expressar 

com palavras, cita como sendo uma libertadora dor. Com o processo foram 

ressignificados aqueles acontecimentos e houve a possibilidade de perceber que 

seus pais (biológico e adotivo) fizeram o melhor que puderam com os recursos 

emocionais que possuíam naquele momento, um dos pressupostos da PNL. 

De acordo com O’CONNOR (2003, p. 5), “pressupostos da PNL: As 13 

pressuposições são os princípios centrais da PNL, sua filosofia orientadora, suas 

‘crenças’. Esses princípios não são com certeza verdadeiros ou universais.”  

Segundo a autora, após este processo libertador, foi atrás da sua essência, 

conectou-se com a própria história de vida que há muitos anos havia deixado de 

lado. Entrou em harmonia com seu pai adotivo e o perdoou por todas as ofensas 

e pelo abandono em momento tão difícil, mas faltava ainda encontrar um outro 

lado, e entrar em contato com a história de seu pai biológico, já falecido há 18 
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anos. Viajou até Aracaju/SE e encontrou seus irmãos por parte de pai e pode 

transformar os pensamentos que tinha a respeito dele. Visitou lugares que seu 

pai frequentou,  conheceu amigos, parentes e vivenciou um processo 

transformador em todos os aspectos, inclusive teve acesso ao diário que ele 

deixou no qual muitas vezes citou seu nome. 

A autora destaca ainda que hoje sente-se completa, mais preparada para ajudar 

outras pessoas através das técnicas de PNL. Atualmente, consegue atingir seus 

objetivos, vive da PNL e terapias, fazendo assim com que mudasse de profissão. 

Hoje se identifica com a frase de anônimo que diz: “Muda, que quando a gente 

muda, o mundo muda ao nosso redor” (anônimo). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

    Baseada na vivência pessoal e observação de atendimentos realizados em 

consultório, a autora compreende que padrões de comportamento, sentimentos 

e emoções que mantém o indivíduo atrelado às amarras de eventos passados, 

podem ser consideravelmente ressignificados através da técnica de 

Programação Neurolinguística Reimprint, fatos evidenciados pelos depoimentos 

de clientes que vivenciaram o processo, bem como a própria autora que obteve 

benefícios como sentimento de perdão, clareza e amplitude de visão do todo 

após ser submetida ao processo.  
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