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PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA E A FAMÍLIA 

Valquíria Rachel de Oliveira Milléo 

            

RESUMO 

A Programação Neurolinguística (PNL) é uma disciplina que desenvolve habilidades para 

aperfeiçoar a comunicação. Traz aos indivíduos autodesenvolvimento e mudanças com suas 

práticas, com objetivo de tornar o indivíduo uma pessoa melhor. Com este aprendizado, terá 

condições e ferramentas para ajudar a si mesmo e as outras pessoas de forma eficaz. A 

Programação Neurolinguística (PNL) possui um conjunto poderoso de recursos úteis para uma 

melhor comunicação, para gerenciar estresse, resolver conflitos, solucionar problemas e 

gerenciar a vida no mundo atual, contribuindo para melhorar a vida de seus praticantes. O 

objetivo desse artigo é orientar para, através da utilização das ferramentas disponíveis na 

Programação Neurolinguística (PNL), proporcionar um início de mudanças estruturais mais 

profundas que harmonizem o relacionamento entre os membros da família. Reuniões semanais 

previamente planejadas e em conformidade com os interesses de todos envolvidos, serão 

aplicadas Técnicas como EFT, Hooponopono, Técnica Disney, Os Princípios da PNL e seus 

Pressupostos, Meditação, TOTS, Squash Visual, Crenças, Técnicas de Hipnose e Danças 

Circulares. Planejar as atividades fazendo com que as dinâmicas posam aproximar mais a 

família e que seus membros possam ter esse tempo de aproximação desenvolva maior 

diálogo, amorosidade, trocas de experiências e harmonia.   

 

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Família, Harmonia.   

 

ABSTRACT  

With Neurolinguistic Programming, this article aims to make the family more next, 

more loving and more harmonic, applying techniques, dynamics and weekly meetings. 
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INTRODUÇÃO                        

  

Percebe-se que no mundo moderno muitas pessoas estão ocupadas 

demasiadamente por conta dos seus trabalhos, compromissos, estudos, etc., 

os indivíduos estão com uma quantidade de tarefas sem fim, com o foco  

centrado em situações estressantes da vida, negatividade e de consumismo. 

As notícias veiculadas pela mídia mostram o que existe de pior, fazendo com 

que sejamos bombardeados diuturnamente, sem pedir licença com diversas 

histórias de violência, guerra e medo. Os programas de entretenimento 

parecem focados na negatividade. Anunciantes lembram a necessidade de 

comprar, consumir, ter e nunca ser. Esse ambiente leva as pessoas, as 

famílias, o mundo viver num clima de negatividade e consumismo a qualquer 

custo. Em torno desta vivência diária a tendência é voltar-se contra aqueles 

que nos rodeiam com apelos também negativos. Nas famílias, escolas, 

comunidades, etc., vivenciam-se problemas, brigas, julgamentos, reclamações 

e consumo desenfreado. Com esse artigo busca-se afinar e melhorar os 

relacionamentos, principalmente familiar com a busca do autoconhecimento 

dos entes envolvidos e de si mesmo. A família é o porto seguro do indivíduo 

onde estão aqueles que realmente darão o suporte necessário nos momentos 

difíceis. Porém, muitas vezes não se vivencia essa harmonia. Com as reuniões, 

técnicas da Programação Neurolinguística (PNL) e dinâmicas, busca-se afinar 

o relacionamento com a família alinhando de forma positiva, trazendo mais 

harmonia, amorosidade e, consequentemente, indivíduos mais felizes.  

Conforme artigo “família livre das drogas” sabe-se que os indivíduos 

acertam e erram o tempo todo, é necessário estar consciente disso. É 

importante entender que pode rever atitudes e princípios. Em algum momento 

da vida se estabeleceu o que é certo ou errado, por conta das crenças que se 

formam desde o momento que o indivíduo nasce, no meio familiar que se vive, 

ambiente escolar, de trabalho, etc. Conforme O’Connor, “crenças são vividas 

pelos indivíduos como se fossem verdades, com a experiência de cada pessoa 

cria-se uma realidade a partir dos modelos mentais, essas experiências 
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parecem ser reais para quem as vive”. O autor ainda lembra que “âncoras são 

gatilhos visuais, auditivos ou cinestésicos que se tornam associados a uma 

resposta ou a um estado especifico. A ancoragem é o processo pelo qual 

qualquer estimulo internos ou externos se torna um gatilho que provoca uma 

resposta”. Através das âncoras as emoções disparam conforme o estado 

emocional do indivíduo, desta forma estabelece internamente os conceitos do 

certo ou errado. Quando faz parte da família, comunidade, trabalho, escola, 

não se pode deixar que o orgulho torne os conceitos rígidos. O desafio é 

desenvolver-se como seres humanos e aí esta a grande oportunidade de 

recomeço, reavaliação e alinhamento. O diálogo é muito importante, começar 

desenvolvendo a capacidade de diálogo é um bom começo, a família precisa 

deste presente. A família, os filhos, os irmãos, ou seja, todos integrantes 

precisam confiar uns nos outros. É fundamental deixar claro a confiança entre 

os familiares. É necessário que este convívio forneça amor e segurança, que 

haja espaço para as expressões mais verdadeiras, mesmo quando forem duras 

de serem ouvidas. Quando existir problemas é necessário acalmar e fazer uma 

avaliação justa e segura. Os erros devem ser avaliados, corrigidos e 

entendidos. Não se está livre de envolver-se em dificuldades, se os membros 

da família percebem o ambiente salutar, saberão que nesse meio encontra-se 

ajuda e orientação. Necessário que desenvolva no seio familiar o senso de 

responsabilidade com as coisas, importante que os pais deem o exemplo. O 

limite também é importante, deve-se entender como funciona o limite, para 

estar preparado para viver no mundo real e saber lidar com as frustrações. Isso 

fará com que crie maturidade e aprenda a valorizar as conquistas.  

Conforme Robbins (1974) existe formas simples poderosas e 

eficazes de elevar os níveis de positividade, uma delas é a gratidão que ajuda 

a dissolver a negatividade. A prática de técnicas de Programação 

Neurolinguística (PNL), faz com que melhorem os relacionamentos. As formas 

poderosas são princípios para fortalecer as novas atitudes e ideias: Ser grato, 

escolher bons pensamentos, palavras e sentimentos, reconhecendo o valor dos 

outros e de si mesmo. Foi pesquisado, conforme Rollin McCarthy, do Centro de 

Pesquisa do Instituto heartmath, e com o Doutor Childre, do Quantum Intec 

Inc., a expressão “gratidão” legitima e não apenas mantém os relacionamentos 



4 
 

sociais intactos, mas também pode curar fisicamente o corpo. Isto consta numa 

publicação da Antologia a Psicologia da Gratidão, ao cultivar emoções 

positivas, tais como reconhecimento e a gratidão ajudam a melhorar o ritmo do 

coração. Agradecer é uma das práticas que se devem fazer todos os dias, 

pode ajudar a sentir-se mais feliz e saudável. Um coração em bom estado de 

funcionamento envia sinais para os centros cognitivos e emocionais do 

cérebro. A gratidão é um sentimento profundo e genuíno de apreciação por 

tudo que se tem na vida. Pelas coisas grandes pelas coisas pequenas, pelo ar 

que se respira, o amor incondicional do animal de estimação, a benção de 

alguém que o ama. Muitas dessas coisas estão disponíveis na vida e 

acostuma-se com elas e deixa-se de apreciá-las 

Conforme Marcos Antônio Joaquim (2009) é pela ausência de coisas 

simples que a nova vida se tornou complicada. Perdoar é mais simples que ser 

aprisionado pela amargura, pedir perdão é mais simples que ser escravo do 

orgulho. Existem princípios básicos que são mais importantes do que aquilo 

que fizeram com você, e o que você faz com o que fizeram com você. O 

sucesso é resultado de inúmeras tentativas frustradas. Diga sempre que vai 

tentar mais uma vez, todo desafio é uma provocação esperando uma reação e 

a reconstrução da vida está dentro de cada um. A melhor forma de saber o que 

vai colher no futuro é observando o que se esta plantando no presente e a 

beleza do relacionamento se concentra na capacidade de ouvir e não somente 

ser ouvido.  

Conforme Deepack Chopra (2009), nos tempos modernos a 

importância do equilíbrio e conexão entre a mente e o corpo, usando a mente 

para curar o corpo. A cura é tão natural como respirar, o segredo é ter um estilo 

de vida que favoreça a conexão: um estilo de vida que cura – prática de 

pensamentos positivos (efeito placebo), a prática de exercícios físicos 

saudáveis e moderados, manter o peso ideal, diminuir o estresse, ter um sono 

adequado, ter um relacionamento com a família com equilíbrio e amorosidade. 

Evitar substancias tóxicas como álcool e nicotina, reduzir as gorduras de 

origem animal na dieta, fortalecer a conexão mente e corpo com meditações 

diárias e projetos que ajudem a natureza e o planeta. Objetivo da auto cura, 
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tem foco na qualidade de vida individual, familiar, social e, consequentemente, 

da natureza e do mundo.  

Conforme Arana (2008) existem muitos conflitos familiares onde se 

torna a vida de todos muito difícil. Compromissos diários, trabalho, escola, etc. 

Retorna-se para casa no final do dia exausto. Cada indivíduo da família 

prende-se ao seu mundo, não existe diálogo, as pessoas acabam dando muita 

atenção para os programas de entretenimento da televisão, celulares e 

computadores. Os problemas e desentendimentos ficam sem solução, 

continuam da mesma forma, dia após dia, ano após ano. O relacionamento 

familiar vai piorando, com falta de paciência, diálogo, tempo, etc. Não se 

conversa mais, todos têm compromissos e afazeres o tempo todo. Apesar 

desta dura realidade do mundo moderno que cerca o indivíduo, existe também 

possibilidade de alcançar a felicidade, com práticas constantes de harmonia 

onde silencia a mente, com meditação que proporciona mais interiorização e 

uma viagem para dentro de si mesmo. Acreditar no potencial, na capacidade 

do subconsciente e nas infinitas possibilidades que o subconsciente apresenta. 

O subconsciente é maravilhosamente desenvolvido e extraordinariamente 

poderoso, no entanto, continua irracional, mecânico e automático. Sabendo-se 

disso, compreende-se a necessidade de dominar o seu subconsciente e 

colocá-lo a serviço do consciente. Ciente de que ele aceita, sem questionar, as 

crenças da mente consciente. Desta forma, primeiro a necessidade de amar a 

si mesmo e aprovar-se. Isto significa que primeiramente precisa-se desenvolver 

uma boa autoestima e dessa maneira poderá, também, amar e compreender 

as pessoas à sua volta. É preciso sentir-se integrado e em harmonia com o 

todo: contexto familiar, profissional, social, natureza e com o Criador. Viver o 

momento presente com entusiasmo, sabedoria e discernimento, sempre 

procurando absorver, de cada momento, mesmo nas dificuldades, tirar algo 

que seja bom. Sempre com muita paz no coração, com a prática de sorrir para 

a vida.  

 

DESENVOLVIMENTO 
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Percebe-se que com a correria do dia-a-dia as pessoas não tem 

mais tempo por conta dos inúmeros compromissos. A falta de diálogo, de 

atenção, amorosidade, confiança, etc., são pontos que a família precisa cuidar. 

Uma forma comum de resolução de tais problemas é sentar e conversar. 

Porém, o formato atual utilizado por muitas famílias se baseia em acusações, 

exposição de defeitos, confronto direto, situações problemáticas e que acabam 

agravando a situação. Um meio para fugir desta realidade é alto avaliação, 

onde cada indivíduo reflete como está internamente e seu relacionamento com  

família. A partir de então, propor uma mudança para si mesmo ou uma 

continuação dentro de sua percepção. Conseguir entender o que afeta ou 

fortalece o outro, partir disto propõe uma melhora nas suas atitudes ou 

continuidade, estabelecer uma estratégia para si próprio e acompanhamento 

dos resultados. Com isso, a maturidade se estabelecerá ou ficará mais forte, 

porque é o próprio indivíduo que avaliará essa estratégia. A técnica “TOTS” e 

“Squash Visual” podem auxiliar nessa estratégia. 

1. TOTS: Teste Operação – Teste Saída. Tots é o encorajamento 

para comportamentos mais eficientes através de: ter um objetivo, operar ações 

para realização em direção ao objetivo, testar para ver se alcançou o objetivo, 

saída para finalizar a operação e ir para outro TOTS. 

2. Squash Visual: 

                    

Conforme Artigo publicado em 18/08/2014, por Roger 

Ellerton, “muitos dos objetivos para a carreira, família, amor, 

saúde e propósito na vida estão baseados nos pedidos, 

desejos ou expectativas de outras pessoas, pais, cônjuges, 

professores, religiosos, chefes e a sociedade. No entanto, 

esses não são os objetivos pessoais e, portanto, não 

oferecem a energia que impulsiona par alcançar o mais 

elevado potencial. Quando se luta contra os objetivos, quase 

sempre existe conflito oculto que precisa de solução, muitas 

vezes existe menos ação por causa desses conflitos 

internos”. 
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Conflito interno ou uma incongruência chama-se de partes e cada 

uma é capaz de ter intenções diferentes – sentir-se indeciso: o trabalho versus 

passar mais tempo com a família; a carreira versus saúde, etc.,  

O conflito de partes é revelado pelas palavras que se usa. Exemplo: 

“por um lado, sinto-me dividido, uma parte concorda com você”.  

Nos níveis lógicos, as partes em conflito pode se formar nos níveis: 

1) Espiritual – propósito na vida; 

2)  Identidade – quem se vê sendo; 

3)  Crenças – valores de saúde e de carreira, 

4) Capacidades estratégicas  

                                          

Conforme Ellerton, “o problema pode surgir quando duas ou 

mais partes estiverem em conflito e não cooperarem uma 

com a outra. O squash visual é uma técnica da PNL que foi 

criada por Richard Bandler e John Grinder na década de 

1970. O propósito da técnica é integrar partes conflitantes. 

Desde então, ela se desenvolveu e evoluiu de inúmeras 

maneiras para incluir a exploração da intenção positiva de 

cada parte usando a segmentação para cima, a negociação 

entre as partes bem como a ressignificação. Essa técnica 

revisada é muitas vezes referida como a integração de 

partes”. 

 

 

3. Organização das reuniões 

Primeiro é necessário reunir a família para organizar como serão as 

reuniões, dias e horários, definir os coordenadores. Para cada reunião será um 

coordenador diferente para que cada membro da família possa passar pela 

experiência. A cada reunião será trabalhado atividades de Neurolinguística. 

Nesta reunião deverá ter uma explicação referente às técnicas da 

Programação Neurolinguística que serão aplicadas neste artigo. Cada 

coordenador trará uma dinâmica para ser aplicada no dia em que coordenar. 
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Terá uma atividade a ser elaborada pelos integrantes familiares em prol da 

natureza, uma ação que aconteça um início de mudanças na família, mas que 

seja efetiva e que todos se comprometam. Exemplo: reciclar, reduzir o uso da 

agua no banho, etc. Uma atitude importante é desligar televisores e celulares 

durante as reuniões, para que ninguém fique dividido e crie desconforto. Fazer 

dez (10) reuniões e avaliar o resultado.   

Segue modelo; 

Dias das Reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família; 

As Técnicas de Programação Neurolinguística (PNL); 

As ações em prol da natureza; 

Coordenador deverá pensar numa nova dinâmica a cada reunião; 

a) Primeira reunião 

Dias das reuniões e horários: 

Coordenadores e dias que coordenará: 

Qual atividade será aplicada para família:  

1) Inicia com círculo, faz respiração profunda, 5 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se, achar uma posição 

confortável, colocar uma música calma;  

2 ) Cada integrante da família vai refletir, pode desenhar referente o 

que foi bom na semana e o que não foi, o que poderia melhorar e qual a 

estratégia que poderia utilizar; 

3) Uma dinâmica que o coordenador vai trazer; 

4) Ação em prol da natureza; 

5) Técnica de PNL Hooponopono; 
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6) Cada integrante da família vai falar da sua experiência; 

7) Finaliza com um círculo, e todos se abraçam. 

   

b) Segunda reunião  

Dias das reuniões e horários: 

Coordenadores e dias que coordenará: 

Qual atividade será aplicada para família: 

1) Inicia com círculo, faz respiração profunda, 10 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música suave;  

2 ) Pensar em cinco motivos para agradecer. Pensar com bastante 

carinho, com muita atenção, pode desenhar.  

3) Dinâmica do coordenador; 

4 ) Ação em prol da natureza; 

5) Técnica de PNL Hooponopono; 

6) Cada integrante vai expressar sua experiência; 

7) Finaliza com dança circular no final todos se abraçam. 

 

c) Terceira reunião 

Dias das Reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família; 
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1) Inicia com círculo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se, achar uma posição 

confortável, colocar uma música calma;  

2) O que cada integrante gostaria de mudar em si mesmo. De que 

forma agirá para que a mudança aconteça. O que gostaria de fazer para 

substituir o que não agrada. Quais as atitudes e estratégias que o levarão para 

essa mudança. O coordenador vai distribuir papel e lápis. Cada integrante 

poderá fazer um desenho para brindar a mudança e o novo;  

3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da natureza; 

5) Técnica de PNL EFT; 

6) Cada integrante vai expressar sua experiência, 

7) Finaliza com um círculo, com os integrantes fazendo massagem 

no indivíduo à sua frente. Uma sequência de respiração termina com abraços 

em todos. 

 

d) Quarta reunião 

Dias das reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família; 

1) Inicia com círculo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) Qual é o sonho que deseja realizar. Desenhe; 

3) Dinâmica do coordenador; 
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4) Ação em prol da Natureza; 

5) Técnica Disney; 

6) Cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) Finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes.  

                   

e) Quinta reunião 

Dias das reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família. 

1) Inicia com circulo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) Refletir qual crença que gostaria de mudar;  

3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da Natureza; 

5) Técnica EFT 

6) Cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) Finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes.  

 

f) Sexta reunião 

Dias das Reuniões e horários: 

Coordenadores e dias que coordenará: 

Qual atividade será aplicada para família: 
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1) Inicia com circulo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) Propor caminhada com os olhos vendados. Em dupla, um guiará 

o outro que esta vendado. Depois de alguns minutos da dinâmica troca; 

3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da natureza; 

5) Meditação hipnótica; 

6) Cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) Finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes. 

 

g) Sétima reunião 

Dias das Reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família: 

1) Inicia com um círculo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) Questionário referente princípios e pressupostos de PNL; 

3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da Natureza; 

5) Falar quais os Princípios e Pressupostos de PNL; 

6) cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes.  
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h) Oitava reunião 

Dias das Reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família. 

1) Inicia com um círculo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) Elencar o que entende que esta em desarmonia, que esta em 

conflito, fazer desenho; 

3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da Natureza; 

5) Técnica Squash Visual; 

6) cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes.  

 

i) Nona reunião  

Dias das Reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família; 

1) Inicia com um círculo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) observar os movimentos do indivíduo e quais deseja mudar; 
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3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da Natureza; 

5) Técnica EFT; 

6) cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes.  

 

j) Décima reunião 

Dias das Reuniões e horários; 

Coordenadores e dias que coordenará; 

Qual atividade será aplicada para família; 

1) Inicia com circulo, faz respiração profunda, 15 minutos de 

meditação para acalmar e ficar presente. Pode sentar-se achar uma posição 

confortável, colocar uma música;  

2 ) Repensar os sonhos, fazer desenhos;   

3) Dinâmica do coordenador; 

4) Ação em prol da Natureza; 

5) Técnica Disney; 

6) cada integrante vai falar da sua experiência; 

7) finaliza com dança circular e abraços em todos os integrantes.  

 

 

4. TÉCNICAS DE NEUROLINGUÍSTICA:  

- EFT (Emotional Freedon Technique) 
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- HOOPONOPONO 

- Técnica Disney 

- Princípios de PNL e seus Pressupostos 

- Meditação 

- Hipnose 

- Squash Visual 

- TOTS 

- Dança Circular.  

 

a) EFT 

Conforme Apostila em Programação Neurolinguística Sistêmica de Abril/2014, 

pela Coordenadora Vania Lucia Slaviero, os procedimentos para aplicação de 

EFT: 

1. Limpeza – desbloqueio emocional de crenças  

2. Programação – ancorar o que se quer. 

Como Aplicar 

1. Dar o nome ao desconforto. 

2. Numa escala de 0 a 10, veja agora qual o nível desse desconforto. 

3. Guarde esta nota, pois servira como referencia durante a aplicação da 

técnica. 

4. Ativando os pontos de acupuntura – meridianos conforme figura abaixo. 

5. Apesar de... 

6. Limpe este... 

Fazer rodadas o quanto forem necessárias. No final fazer a reprogramação: O 

que se quer: afirma-se no presente, cria-se  uma frase positiva no presente, 

com respiração calma e profunda. Relaxa-se, visualiza-se o objetivo sendo 

alcançado. A gratidão é a chave mais preciosa que leva a cura. Agradecer todo 
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processo vivido. Agradecer o desconforto, ele é um sinal de algo que necessita 

ser melhorado. Agradecer toda ajuda recebida, mestres, Deus, amigos, 

desconhecidos. Visualiza-se o objetivo. Mantem a mente conectada no 

objetivo. Se vier um pensamento negativo (vírus), mudar o padrão de 

pensamento, passar antivírus, foca-se no que se quer. Entrega-se este objetivo 

a Deus (ou Forças do Universo) e pede-se que tudo e todos conspirem a favor. 

Confia-se, tudo vai acontecer na hora certa, do jeito certo, na medida certa, 

para obter os melhores resultados. E que estes sejam harmoniosos a todos, 

assim foi e assim será. Pontos: Prática Rápida: Cabeça (hemisférios 

Cerebrais), Peito (timo-coração) e Abdômen (intestino – segundo cérebro). 

Cuida-se da Mente – Se durante a semana o pensamento velho vier por causa 

do habito. Ser forte e gentil: colocar dentro de um balão de luz e imaginar indo 

para o infinito, entregar a força maior da Natureza, para que seja transmutado. 

Manter a mente firme no objetivo, escrever e colocar em uma garrafa de vidro 

as frases afirmativas. Colocar água para que seja bebida durante o dia. Cada 

vez que essa agua for bebida repetir frases com convicção. 
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b) HOOPONOPONO 

Através da técnica Hooponopono pode-se livrar das recordações que 

tocam repetidamente na mente (aquela conversa mental interna incessante – 

principalmente depois de situações estressantes e desagradáveis) e encontrar 

a paz. Sem os pensamentos se repetindo, sem crenças limitadoras, sem 

condicionamentos, sem as lembranças dolorosas, um espaço vazio se abre 

dentro do indivíduo. O Hooponopono permite soltar estas recordações 

dolorosas, que são a causa de tudo que é tipo de desequilíbrios e doenças. Na 

medida em que a memoria se limpa, pensamentos de origem Divina e 

Inspiração ocupam o vazio dentro do ser. A única coisa que se deve fazer é 

limpar todas as recordações, com quatro simples frases que abrangem tudo: 

“sinto muito”, “me perdoe”, “te amo”, “sou grato”. As frases estão relacionadas 

às quatro joias de Jesus: Compaixão, Humildade, Amor e Gratidão.  

Lembrem-se, um problema é uma memória repetindo uma 

experiência do passado. O Hooponopono é um apelo a Divindade para cancelar 

as memórias que estão se repetindo como problemas. O Dr. Len mantém essa 

frase em mente sempre; “A paz começa comigo”. Com o Hooponopono se esta 

assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilha-se com as 

outras pessoas. Pesquisas mostram que á todo momento existem 11 milhões 

de “bits” de informação em nossa volta, mas só percebemos 15 “bits”, e são em 

cima desses “bits” que se julgam as coisas! Portanto, não se sabe o que 

realmente está acontecendo. Então diz para a Divindade; “Se existe algo 

acontecendo que me faça vivenciar as pessoas de determinada maneira, eu 

gostaria de liberar isso.” Largando de mão essa vontade de consertar as 

coisas, de mudar as pessoas, deixando Deus fazer, mudasse o mundo interior 

o que causa uma mudança também no mundo externo. Ser 100% responsável 

é um caminho de pedras, por ser o intelecto tão insistente. Quando ocorre um 

problema o intelecto sempre busca alguém ou alguma coisa para 

culpar. Insiste-se em procurar fora a origem dos problemas. Oração do Criador, 

Divino Criador Pai, Mãe, Filho, Todos em Um, “Se eu, minha família meus 

parentes e antepassados, ofendemos tua família, parentes e antepassados, em 

pensamentos, palavras, atos ou ações. Desde o início de nossa criação até o 

presente. Nós pedimos teu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique. Libere. E 
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corte todas as memorias, bloqueios, energias e vibrações. Transmuta essas 

energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar meu subconsciente 

de toda a carta emocional armazenado nele, digo uma e outra vez durante meu 

dia. As palavras chaves do hooponopono. “Eu sinto muito”, “me perdoa”, 

“obrigado”, “eu te amo”. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra. E 

com quem tenho dividas pendentes por esse instante em seu tempo, por tudo o 

que não me agrada de minha presente vida, eu sinto muito, me perdoa, 

obrigado, eu te amo. Eu libero todos aqueles de quem acredito. Estar 

recebendo danos e maus tratos. Porque simplesmente me devolvem o que eu 

os fiz antes em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoa obrigado, eu 

te amo. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, eu sou quem pede perdão a 

esse alguém agora. Por esse instante em todo tempo, por tudo o que não me 

agrada de minha vida presente, eu sinto muito, me perdoa obrigado, eu te amo. 

Por este espaço sagrado que habito dia a dia. E com o qual não me sinto 

confortável com isto, eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Pelas 

difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito, 

me perdoa obrigado, eu te amo. Por tudo o que não me agrada na minha vida 

presente, de minha vida passada, de meu trabalho, ou o que esta ao meu 

redor, divindade, limpa em mim o que esta contribuindo com minha escassez, 

eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Se meu corpo físico 

experimenta Ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor... Pronuncio e 

penso: minhas memorias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de 

libertá-los a vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoa obrigado, eu te amo. 

Neste momento afirmo que... Eu te amo. Penso em minha saúde emocional, E 

na de todos os meus seres amados... Te amo. Para minhas necessidades e 

para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as memorias 

aqui... Sinto muito, te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada 

Mae Terra, que es quem eu sou. Se eu, minha família, meus parentes e 

antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, 

desde o inicio de nossa criação ate o presente eu pelo teu perdão. Deixa que 

isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memorias, bloqueios, energias e 

vibrações negativas. Transmuta estas energias indesejáveis em pura luz. E 

assim é. Para concluir, faço de teu conhecimento, que este escrito é minha 

contribuição a tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem. 
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E na medida em que tu vais te curando, eu te digo que eu sinto muito pelas 

memorias de dor que comparto contigo. Peço-te perdão por unir meu caminho 

a ti para curar. Dou-te as graças porque estas aqui por mim. “E eu te amo por 

ser quem ÉS.” 

 

 

c) PRINCÍPIOS DA PNL E SEUS PRESSUPOSTOS 

As pressuposições da PNL são princípios sobre os quais se 

fundamenta sua aplicação. São eles: 

 “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. 

 

d) TÉCNICA DISNEY 

 

A habilidade de Walt Disney de transformar suas ideias criativas em 

sucessos comerciais, o qualificam como um gênio do mundo do 
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entretenimento.  O sucesso mundial de seus desenhos animados, espetáculos 

ao vivo e parques demonstra uma habilidade única de pegar fantasias que só 

existem na imaginação e criar personagens, enredos e experiências concretas 

que impactam a sensibilidade de pessoas de diversas culturas. 

 

Robert Dilts, um dos pioneiros da Programação Neurolinguística 

(NLP), estudou o processo criativo de Walt Disney, revelando sua habilidade 

especial de compreender, sintetizar e simplificar princípios muito básicos, mas 

ao mesmo tempo muito sofisticados. Revela uma estratégia de pensamento 

criativo que explora como ordenar e usar as habilidades mentais de sonhar, 

analisar criticamente e concretizar seus planos. Walt Disney usava e 

coordenava sua imaginação (o sonhador), traduzia metodicamente suas 

fantasias em formas tangíveis (o realista) e aplicava seu julgamento crítico (o 

crítico). As três perspectivas do processo de Walt Disney: O Sonhador: aquele 

que sonha alto e da asas a imaginação, sem medo, inibições e censura. Tudo é 

possível, o céu é o limite. O Realista: aquele que faz as coisas acontecerem. 

Pensa de maneira construtiva e sabe como planejar, estabelecer prazos e 

metas, definir responsabilidades e dimensionar recursos. O Crítico: aquele que 

se concentra no que pode dar errado e sempre encontra furos nas ideias e nos 

planos. É essencial, pois sabe como localizar as falhas e possibilita a tomada 

de ações preventivas para eliminar as causas de problemas potenciais. Em 

cada ser humano há um deles, o sonhador, o realista e o crítico. Algumas 

pessoas são naturalmente mais inclinadas para um destes perfis do que para 

os outros. Mas isto é bom, pois todas estas três habilidades mentais são 

necessárias. Infelizmente, o que usualmente acontece é que o sonhador, o 

realista e o crítico entram em conflito e terminam paralisados. O segredo do 

sucesso é integrá-los de uma maneira produtiva e assegurar que todas as três 

perspectivas sejam trazidas para a reunião de trabalho no momento adequado. 

O sonhador sem o realista não consegue concretizar suas ideias, pois há um 

momento certo para sonhar, um momento certo para planejar as ações e outro 

para analisar criticamente e localizar as falhas. O crítico e o sonhador sem o 

realista ficam paralisados num eterno conflito. O sonhador e o realista podem 

criar coisas, mas suas ideias podem não ser sólidas sem a ajuda do crítico. O 

crítico ajuda a avaliar e refinar os produtos da criatividade. Bem liderado, um 

http://criatividadeaplicada.com/2007/02/07/bloqueios-criatividade/
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grupo de pessoas que reúne estas três perspectivas forma uma equipe coesa 

de bons inventores e solucionadores de problemas. Como seres humanos, 

têm-se habilidades de criatividade. Na verdade, ser mais ou menos criativo 

resulta fortemente da estratégia comportamental que se escolhe. Combinar e 

usar adequadamente as perspectivas de sonhador, realista e crítico é um dos 

mais importantes componentes desta estratégia. 

 

e) MEDITAÇÃO 

 

Os enormes benefícios que se pode ter praticando a meditação regularmente é 

o despertar da consciência, e as grandes diferenças que existem entre a 

consciência desperta e adormecida. O principal objetivo da pratica da 

meditação: despertar da consciência, o que por si só faz as pessoas totalmente 

diferentes, com diferentes capacidades, objetivos e percepções. A prática da 

meditação remonta a tempos antiquíssimos e estão representadas em todas as 

grandes religiões do mundo como o budismo, hinduísmo, cristianismo, sufismo, 

judaísmo, etc. Como praticar a meditação: Deve escolher um local silencioso, 

arejado e limpo. Celulares desligados deve-se acomodar em uma posição 

confortável, na qual seja possível permanecer um bom tempo sem se mover. 

Pode sentar-se com as pernas cruzadas ao estilo oriental ou deitar-se com a 

barriga para cima, as pernas esticadas e os pés unidos. Ao praticar a 

meditação o único objetivo deve ser silenciar a mente, parar com sua agitação 

e com a sucessão de pensamentos que normalmente ocorre. Quando se 

consegue acalmar a mente, ou seja, aquietar, experimenta a liberdade da alma. 

O objetivo é possuir maior consciência de si, o restante virá por acréscimo. A 

mente é como um animal selvagem que precisa ser domado para obedecer.  

 

f) HIPNOSE 

 

Hipnose é um estado da mente que todos experimentamos, naturalmente, ao 

longo do dia. Por exemplo, ao dirigir o carro, pode-se não lembrar de que está 

dirigindo, como se estivesse no piloto automático. O estado hipnótico natural 

também acontece quando se lê um bom livro, envolve-se com um filme 

interessante ou em qualquer outra atividade onde todas as outras coisas 

parecem ter sido bloqueadas. Em qualquer circunstância onde seja necessária 

uma grande concentração, automaticamente se transfere para um estado 

hipnótico natural. A hipnose moderna tem sido usada, com sucesso, para 

construir a autoestima, mudar hábitos, perder peso, parar de fumar, melhorar a 

http://criatividadeaplicada.com/2007/08/18/solucao-criativa-de-problemas-parte-1/
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memória, modificar problemas comportamentais em adultos e crianças, 

eliminar ansiedade, medos, fobias, tratar a depressão, stress, preparar o sujeito 

para cirurgias, entrevistas, exames etc. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde, 90% da população mundial podem ser hipnotizadas. 

 

g) DANÇAS CIRCULARES 

 

As Danças Circulares fazem parte de um movimento de dança contemporânea 

que surgiu com Bernhard Wosien (1908-1986), bailarino polonês/alemão, 

professor de danças, pintor que, a partir das décadas de 1950 e 1960 

pesquisou e divulgou danças circulares de vários povos, buscando a 

valorização das diversidades das culturas, e contando com o apoio para o 

desenvolvimento de suas práticas da Comunidade de Findhorn, na Escócia, 

onde viveu por muitos anos. Seus objetivos são reunir pessoas para vivenciar 

em conjunto experiências em que a multiplicidade de músicas e danças de 

diversas partes do mundo e de vários gêneros musicais apresenta 

possibilidades afetivas, subjetivas e educativas de construção de uma cultura 

da paz, na qual os corpos em movimento se tocam e se 

confraternizam,  repensando e reposicionando formas de sociabilidades e de 

práticas culturais na contemporaneidade. Nas Danças Circulares o que importa 

é que o grupo vivencie as danças, sejam estas meditativas, folclóricas e/ou 

contemporâneas, respeitando a forma como cada um coloca seu corpo em 

movimento e em diálogo com a presença das outras pessoas, buscando uma 

experiência de integração, em que emerge uma prática coletiva na qual as 

individualidades também têm seu espaço e seu papel. Algumas pessoas 

encontram nas Danças Circulares mais do que a possibilidade de aprender 

sobre uma arte, sobre outras culturas ou apenas para movimentar o corpo, pois 

podem conquistar igualmente uma experiência de autoconhecimento, de 

libertação, de solidariedade e, para alguns, até mesmo de outras expressões 

de amizade, de amor, de espiritualidade, todas essas expressões complexas e 

indizíveis de sociabilidade humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passar pelo entendimento de que com estas práticas, algumas 

mudanças possam vir acontecer e se tornar perene no ambiente familiar. Por 

ser o lugar mais importante, onde se encontra o porto seguro do indivíduo, há 

uma busca para ser o mais harmônico possível. Com a prática das Técnicas da 
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Programação Neurolinguística (PNL), reuniões, dinâmicas, meditação, danças 

circulares, podem ajudar as pessoas a viver a vida com mais harmonia e 

positividade, só que para isso, é necessário ser praticada para criar o hábito. 

Com o passar do tempo, se sentirão livres, passando a viver com mais 

harmonia junto à família, no trabalho, na escola, etc. Com a melhora de si 

mesmo e dos demais membros da família, consequentemente, do planeta. Este 

projeto foi pensado com base na própria experiência da autora deste artigo, 

quando em conjunto com os demais membros da família, organizou reuniões 

semanais para discutir o convívio. Sem a utilização de qualquer técnica 

disponível, sobressaíram os conflitos, resultando no término dessas reuniões. 

Após aprofundamento no conhecimento das diversas técnicas disponíveis 

através da Programação Neurolinguística, percebe-se da possibilidade de 

construir um novo formato para essas reuniões. A diferença do projeto anterior 

para este, diferencia-se na maturidade de cada indivíduo de ir melhorando com 

o seu entender o que precisa fazer para aprimorar seus relacionamentos. A 

necessidade de mudança partirá do próprio indivíduo e a família acolherá cada 

partilha com muito amor, para que se construa um ambiente saudável. A 

proposta é, após dez reuniões, verificar a possibilidade de levar para outras 

famílias. Importante, que mesmo após o término das 10 (dez) sessões a família 

inicie o processo da fase um para cada vez mais se aprofundar no 

conhecimento das técnicas e das transformações internas e exteriores, 

fortalecendo esse novo viver. Na sequência, a segunda família se compromete 

em passar para uma terceira e assim sucessivamente e assim ajuda-se a 

construir um mundo melhor para todos e para o planeta.         
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