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NEUROLINGUÍSTICA  

 Silvia Grace de Carvalho Ribeiro 1 

 

 

 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é utilizar os aspectos trazidos através do estudo da Programação 
Neurolinguística para que cada indivíduo perceba a sua realidade diante de sua interpretação, para 
que seu enfoque seja respeitado além de um julgamento . O tempo de cada um jamais será 
questionado, e muito pelo contrário, mais fácil se sinta alcançando uma mudança de estado e de 
sentimento, não aquele que segue mais rápido, mas sim, aquele que vê além de olhar, ouve além de 
escutar, percebe além de tocar. A proposta de ter o tempo como aliado e amigo, faz diálogos internos 
acontecerem em parceria com a serenidade, ampliação da consciência e autoconhecimento.  
 
 

 
 

PALAVRAS CHAVES: Realidade, Tempo, Autoconhecimento. 

 

 

ABSTRACT  

 The objective of this work is to use the aspects learned through the study of Neuro-linguistic 
Programming so that each person perceives their reality according totheir interpretation, so that its 
approach is respected beyond judgment. Each one’s time is never questioned, but on the contrary, it 
is easier to feel a change of state and feeling, not that which follows faster, but ratherthat which is 
seen beyond sight, heard beyond hearing, perceivedbeyondtouching. The proposal to have time as an 
ally and friend, makes internal dialogues take place in partnership with serenity, increase of 
awareness and self-awareness. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, profissionais da área de desenvolvimento humano estão aprimorando 

seus conhecimentos cada vez mais em direção à saúde, partindo do princípio que 

cada pessoa tem sua individualidade e portanto, infinitas possibilidades de se 

enxergar realidades. 

Essas realidades promovem os diálogos internos em cada ser pensante. Os 

diálogos internos são os processos que acontecem dento de cada um através de 

lembranças traduzindo em sensações e sentimentos. 

Sabendo disso, os estudiosos Richard Bandler e John Grinder deram início ao rico 

processo de pesquisa que envolveu modelagem com profissionais que na época 

obtinham sucesso com a maioria de seus pacientes. Os nomes destes profissionais 

sao: Milton Ericson, Virginia Satir e Fritz Perls. 

Nasce a partir de então a PNL com seus pressupostos . Cada pressuposto traz de 

uma forma simples a possibilidade a ser respeitada entre o indivíduo e a sua visão 

de mundo em cada momento vivido, fazendo com que o ser em questão interprete 

sua fase com liberdade. Aquilo que está sendo vivido não é a vida,mas uma forma 

de viver. Aceitar que os pensamentos têm uma estrutura e que cada pessoa 

programa seus próprios padrões a respeito, no ato da desprogramação do padrão 

automaticamente passa a existir outra experiência. Assim, as experiências negativas 

podem sofrer alterações sendo neutralizadas num nível mental e assim passando a 

se tornar até mesmo positiva. Outra questão é a respeito de capacidade,ou seja ,se 

alguém já fez algo,isto quer dizer que todos podem também. Mais uma questão é o 

fato de entender-se a ligação do sistema físico como partes e como todo, inclusive 

afetando assim, o pensamento. Pode-se então construir um pensamento utilizando 

recursos mentais e físicos . E é através dos pensamentos que pode haver a auto 

comunicação e a partir de então se revelar através de gestos,tons de voz, e 

manifestações como um todo. A partir disto,as intenções começam a dar 

significados a tantos processos de comunicação. E na PNL fica claro que a intenção 

é sempre para satisfazer algum ponto,portanto, sempre positiva. São as 

experiências vividas por cada pessoa que formarão as opções e escolhas até que se 

queira mudar através de uma análise, o indivíduo reage de determinada forma. 
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A partir dos pressupostos da PNL que abre-se a oportunidade de analisar diálogos 

internos que antes não eram vistos como realidade.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Joseph O'Connor no Manual de Programação Neurolingüística   toda 

mudança ocorre primeiro no nível inconsciente, só depois há a conscientização dela. 

Em PNL o consciente refere-se a tudo que está na consciência do momento 

presente e o inconsciente para indicar tudo que não seja consciente, servindo como 

um "contentor" para muitos pensamentos, sentimentos, emoções, recursos e 

possibilidades diferentes nos quais não está prestando atenção em qualquer 

determinado momento.  

Ainda este mesmo autor fala que a mente consciente dirige e guia, determinando 

resultados e decidindo direcionamentos. Esses então, passam para o inconsciente e 

começamos a empreender ações para encontrá-los. 

Exemplificando assim com a figura do cavalo sendo o inconsciente que efetivamente 

realiza o trabalho de chegar onde o cavaleiro quer (o consciente). 

Uma pergunta definitiva em PNL é: "O que você quer?" Baseando-se na premissa de 

que se é focado para um resultado, torna-se consciente a diferença entre o que se 

tem e o que se deseja, sendo essa diferença o problema a ser resolvido. Diálogos 

internos nascem no momento que se  consegue determinar um resultado, tendo 

certeza quanto ao  estado desejado, pode-se então, planejar a passagem de um 

para outro, percebendo a propriedade do problema e indo em direção a uma 

solução. Resultados apresentam primeiramente o aspecto do pensamento voltado 

para resultados e assim decide-se o que quer para manifestar em uma situação. E 

no segundo aspecto a orientação para resultados, onde se pensa em resultados 

consistentemente, tendo direcionamento e propósitos gerais na vida. 

Na estruturação de resultados existem nove perguntas que devem ser feitas: 

1-Indicando o positivo: O que você quer? 

2-Trazendo uma evidência: Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? 

3-Identificando pontos específicos: Quando, onde e com quem?  

4-Pontuando recursos: De que recursos você dispõe?  

5-Disponibilizando controle: Você pode iniciar e manter este resultado?  
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6-Propondo ecologia: Quais são as consequências maiores?  

7-Se voltando a identidade: Este resultado tem a ver com quem você é?  

8-Respeitando a congruência : Como seus resultados se encaixam? 

9-Estabelecendo plano de ação: O que fazer a seguir? 

Essas perguntas possibilitam uma rica conversa interna, gerando a oportunidade  da 
introspecção. 

Entrando no aspecto das crenças, pode-se dizer que crenças são as regras 

impostas e aceitas.  A PNL trata as crenças como pressuposições, que são 

princípios de conduta. Quando se age como se a crença fosse verdadeira e se gosta 

dos resultados, acontece a continuidade em agir como se fosse verdade. Por outro 

lado, se as crenças não lhe trazem bons resultados, pode-se mudá-las. 

Neste ponto de vista então, crenças são princípios de ação que não podem estar 

perdidas num contexto. Precisa-se acreditar em três coisas quando se está diante 

de buscar resultados:  

A possibilidade, sendo sempre possível alcançar resultados. 

A capacidade, onde todos são capazes de alcançar resultados. 

O merecimento, permitindo-se ser merecedor de obter resultados.  

A partir de então, análises passam a acontecer dentro das pessoas, que iniciam 

essas crenças, que promovem uns aos outros, pois possibilitam, capacitam e trazem 

o merecimento como adjunto. 

Quando olha-se para a aprendizagem, observa-se que é um recurso natural dentro 

de diálogos internos, pois está sempre envolvendo autodesenvolvimento que 

também é natural, porque aprende-se a todo momento. A aprendizagem tradicional 

pode ser dividida em quatro estágios: 

1 Incompetência inconsciente.  Não se sabe, e não sabe que não se sabe, 

originando o interesse por algo. 

2 Incompetência consciente. Quanto menos se sabe, mais aumenta a possibilidade 

de crescer. 
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3 Competência consciente. Quanto melhor for o potencial, maior a necessidade do 

esforço necessário para alcançar um crescimento.  

4 Competência inconsciente. A habilidade  é atual e automática, não precisando se 
pensar nela.  

Já a maestria  é mais do que competência inconsciente. Requer tempo e esforços 
que em um determinado instante já fazem parte de um fluxo constante.  

Uma excelente ferramenta para estruturar pensamentos é o modelo criado por 

Robert Dilts com base num trabalho de Gregory Bateson que são os Níveis 

Neurológicos . 

Percebe-se que quando aplicado níveis neurológicos, os diálogos internos provocam 

uma série de questionamentos. 

As primeiras perguntas dos níveis neurológicos são: onde? com quem?...pois o 

ambiente trás o lugar certo e o momento certo em que cada situação pode e tem 

acontecido dada ou não a atenção necessária para as pessoas envolvidas e para o 

local adequado para a demanda que se havia anunciado. Quem está a sua volta? 

Qual a percepção a respeito deste lugar? 

Uma vez entendido o ambiente, o que fala-se quando o comportamento é 

evidenciado? O que? O que fazer? O que tem sido feito?    Quais as ações e 

pensamentos... nesse momento o ideal é  se dissociar, ou seja, olhar pelo lado de 

fora para perceber a manifestação em certos contextos da vida. Como a atitude se 

encaixa neste ambiente?  

Quando é dado enfoque ao comportamento, sabe-se que aparecem inúmeras 

possibilidades de se executar uma ação tantas quantas diversas ideias possam 

surgir, assim inicia-se a pergunta que confere à capacidade: como? 

Que habilidades se tem em certas situações? Quais seriam as estratégias mentais 

que estão funcionando? Qual é a qualidade do modo de raciocinar? Que habilidades 

de comunicação  se percebe executando? 

Pessoas com habilidades diferentes possibilitam várias formas e processos também 

diferentes. Manifestações das mais indagantes às mais comuns podem ser vistas 

em todos os indivíduos. 

E o que guia e se faz agir em determinados formatos são os valores e as crenças. 

Cada valor intrínseco promove ou boicota uma ação ou pensamento, direcionando  
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vidas, dando significado ao que é feito. Por quê? Essa é a pergunta que indica a 

importância, ora possibilitando, ora proibindo.    O que é importante ? Acontecem 

assim as reflexões diárias de quem está se percebendo e  permitindo essas 

mudanças acontecerem. O que pode-se acreditar que vale a pena de se fazer? Que 

princípios deve-se  tomar como base de todas as ações? Já a identidade vai surgir 

dos níveis anteriores, sendo um senso de si mesmo, se formando ao longo da vida 

de cada um. A questão é: quem? Neste momento, o diálogo interno vira um turbilhão 

de memórias, quem sou? Qual seria a missão de vida? o que se vem acionando e 

qual a referência e exemplo deixado? Qual o legado? Que tipo de pessoa ? 

Produzindo sensações e mais sensações que garantem o próximo nível diante da 

pergunta. ...quem mais? e é  a partir daí que nasce a possibilidade da espiritualidade 

existir ou não como parte da  existência . O que se tem feito em conexão com aquilo 

que está além ? ou seja, o outro? O quão importante é o outro? Quem mais se 

beneficia a partir de então?  

Nasce um senso de apropriação, e perguntas passam a fazer sentido e conexão 

quando os diálogos internos são conduzidos pelos níveis neurológicos!  

Outra forma de diálogos internos serem provocados e eliciados aparecem com as 

submodalidades, que encontra-se ao se questionar o número de imagens, 

movimento ou inércia, tamanho, forma, cores, foco, brilho, locação no espaço,  

dimensões,  distância, nitidez e tudo mais do campo da visão. O mesmo acontece 

quando é colocado peso no volume, ritmos,  timbre, direção e entonação de voz, e 

por fim a harmonia, que são importantes itens no campo da audição. Também 

calibrando a locação no corpo, as sensações táteis, temperatura, pulsação, 

respiração, pressão, intensidade, movimentos e direções, é que entra-se no campo 

cinestésico. 

Para falar de diálogos internos depara-se com o termo: Estado emocional, que 

retrata a experiência vivida pelo sujeito em questão. Os estados revelam sensações 

e sentimentos e isto acarreta diferentes possibilidades dentro do raciocínio e da 

energia emocional.  

Por vezes, os estados são confundidos na sua origem. Pois muitas vezes é fácil de 

acreditar que tal evento possa ser a causa de um determinado estado, e é o próprio 

indivíduo quem o cria. 
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Estados se modificam durante a existência, pois são mudanças diárias que ocorrem, 

tanto os positivos quanto os negativos.  

É  importante ressaltar que tais estados afetam as capacidades de quem está 

passando pelos mesmos. Isto acontece com quem não aprendeu a gerenciar seus 

estados emocionais. Sendo assim, acabam por influenciar relacionamentos, 

desempenhos profissionais e artísticos.  

Existem importantes intervenções na PNL que têm o objetivo claro de mudar 

rapidamente estados negativos de pessoas que assim se encontram, como é visto 

em casos mais simples, chegando até mesmo a beneficiar em casos de traumas, 

fobias e medos. Onde mesmo a pessoa sabendo que a situação que está causando 

o desconforto não é real, ou não faz sentido a sensação de pavor  ou grande mal 

estar, mas é suficiente o estado negativo que ela se encontra para não aguentar o 

enfrentamento da experiência vivida ou imaginada. Sendo nestes casos aplicadas 

versões diversas da linha de tempo, onde passado, presente e futuro são 

imaginados, vivenciados na memória, experienciados e experimentados 

subjetivamente como distância. Neste momento, cabe a lembrança de sempre trazer 

com firmeza a pessoa para o presente no final da intervenção.  

Dento da PNL existe uma técnica de regressão consciente que se chama linha de 

tempo, e seja qual for o formato a ser aplicado, inúmeros serão os diálogos internos 

surgidos, pois quando se trata do aspecto tempo, seja nele, ou através dele, um 

mundo de recordações, planejamentos, prazos, deveres e cumprimentos, que irão 

levar a possibilidades dentro da autogestão, acesso a recursos, olhar para a visão 

de mundo, às críticas, e enfim ao ponto mais alto deste objetivo que é o de eliciar 

novas possibilidades dentro da ressignificação, ou seja, efetivar a mudança de um 

estado. Ouvir sua voz interna, e ter coragem para ouvir uma nova voz, que passe a 

ser sua, porém agora, trazendo benefícios, empoderamento. Neste caso é  falado de 

mudança de submodalidades, e estas vão trazer as estratégias com elementos de 

estado interno , representações internas, e comportamento externo, contendo 

categorias como decisão, motivação, realidade,  aprendizagem e memória. 

Explicando assim a diferença entre as pessoas. Uma boa estratégia levará pessoas 

às positivas decisões em qualquer âmbito. Estratégias vem sempre pra alcançar um 

resultado. Portanto antes de aplicada uma estratégia deve-se analisar, se assegurar 
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do processo em questão, cabendo profundas reflexões a respeito, para que se sinta 

percorrendo todos os meios para chegar a plenitude. E por ser fator de sucesso, 

nela também cabe mudanças, uma vez analisado e visto a necessidade de um outro 

projeto...um novo plano de ação.  

Na PNL enfatiza-se pensamentos e palavras, linguagem. Este é o início de qualquer 

convívio. 

A linguagem é a base das comunicações. Permitindo que os diálogos internos 

ultrapassem os limites e passem a ser vistos, onde o outro possa alcançar. Porém, 

um cuidado se faz necessário, pois a uma comunicação pode-se atribuir vários 

significados. Partindo do princípio que a vida de cada um é diferente e tem um 

sentido diferente também, mesmo pessoas que seguem a vida familiar, social e 

profissional juntas podem atribuir significados totalmente opostos para suas 

vivências. É este um dos segredos da humanidade. 

Na PNL são retratados aspectos que elucidam a razão de tantos mal entendidos 

numa comunicação. O primeiro dizendo que a linguagem omite um momento da 

experiência, pois se torna impossível expressar através de palavras uma experiência 

por inteiro. O segundo diz respeito à capacidade de amplitude que um texto pode 

gerar quando generalizados um exemplo singular. O terceiro por sua vez,trata da 

situação que ora  se minimizar e ora colocar mais peso numa situação ,trazendo 

assim, a distorção, que impossibilita o reconhecimento genuíno de tal 

acontecimento.  

Direcionando a linguagem para o campo das perguntas, serão encontrados vários 

propósitos que um questionamento pode produzir. 

As perguntas podem eliciar estados e resultados abrindo possíveis respostas, 

buscando informações e ao mesmo tempo oferecendo ou eliminando  escolhas. 

Perguntas por vezes buscam informar sobre pessoas, pedindo informações sobre 

lugares, associando e dissociado pessoas, construindo rapport, ou seja, 

estabelecendo a empatia. Perguntas estão muitas vezes procurando justificativas e 

motivos para se fazer ou deixar de fazer. 

Perguntas em alguns horários buscam valores, acusam, permitem trazer significado. 

Desafiam suposições, pedem as causas, quando em muitos momentos orientam o 

tempo, requerem pistas para ação. Perguntas podem oferecer estratégias, resumir 
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propostas, exploram e modelam processos. Perguntas são tão poderosas aos 

diálogos internos, pois elucidam e especificam, despertando a curiosidade e o 

entendimento, direcionando o foco e construindo ou fazendo exercer a realidade. 

Existem também dentro da linguagem, um conjunto de padrões e perguntas que têm 

a função de reconectar as omissões, distorções e generalizações à experiência de 

origem. Surge assim o Metamodelo, fazendo o inverso do processo através do 

insight que advêm da estrutura profunda que aparece por trás de uma estrutura 

superficial.  

O Metamodelo de linguagem é também criação de John Grinder e Richard Bandler, 

e têm a importante função de coletar informações quando estas foram omitidas 

dentro da estrutura superficial. Mais um objetivo do Metamodelo de linguagem é 

esclarecer significado, buscando assim a compreensão do que o outro está dizendo. 

Quando a necessidade está em criar e ter liberdade no pensamento, o Metamodelo 

identifica limites desafiando as regras e generalizações que estão sendo aplicados. 

E para finalizar, mais um importante quesito para utilização do Metamodelo de 

linguagem é oferecer escolhas a mais, dentro de limites que foram gerados por 

distorções, expandindo assim o mapa de mundo, enriquecendo o que já se tem. 

Observar os próprios diálogos internos através dos padrões utilizados, de como a 

realidade é criada, permite assim o início do uso em si mesmo, para a obtenção de 

clareza interna, trazendo autoeficácia e sentindo-se bem-sucedido em quaisquer 

situações. 

Estes processos que vão desenvolvendo e ampliando a consciência através do 

autoconhecimento permitem que cada vez mais os aspectos instalados nas 

profundezas da mente, venham chegando à superfície e clareiem tudo o que está 

ainda oculto, tornando perceptível seus resultados.  

Para Milton Erickson, no Manual de Programação Neurolingüística, o inconsciente é 

onde se encontram as emoções.  

Através de uma comunicação indireta que o inconsciente se manifesta e se 

comunica. Atua como um tesouro poderoso que pode ser acessado com o 

transe,que é um estado onde o foco está no mundo interno,e quanto mais se 

aprofunda ,mais é possível conhecer-se a si e a seus recursos. Porém passando 
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desse limite de profundidade do transe, o indivíduo adormece. Diálogos internos vão 

sempre passar pelo estado de transe. 

Outra forma de comunicação é através de Metáforas, estas, abrangem figuras de 

linguagem. Muitas vezes as metáforas iluminam uma situação, trazem um novo olhar 

para o fato em questão, e ora facilitam o reconhecimento de algo a ser tratado. 

Metáforas quando conferem poder irão automaticamente propiciar empoderamento e 

da mesma forma o contrário também é possível facilmente.  

Um bom exemplo de metáfora se segue para ilustrar essa poderosa ferramenta que 

faz com que diálogos internos aconteçam com um ar inteligente e sutil. 

Uma brilhante metáfora criada por Dudley Lynch e Paul Kordis do Brain 

Technologies Institute - do tubarão, da carpa e do golfinho. 

 

 
Existem três tipos de animais: as carpas, os tubarões e os golfinhos. A 
carpa é dócil, passiva e que quando agredida não se afasta nem revida. Ela 
não luta mesmo quando provocada. Se considera uma vítima, conformada 
com seu destino. 
Alguém tem que se sacrificar, a carpa se sacrifica. Ela se sacrifica porque 
acredita que há escassez. Nesse caso, para parar de sofrer ela se sacrifica. 
Carpas são aquelas pessoas que numa negociação sempre cedem, sempre 
são os que recuam; em crises, se sacrificam por não poderem ver outros se 
sacrificarem. Jogam o perde-ganha, perdem para que o outro possa ganhar. 
 Declaração que a carpa faz para si mesmo: 
"Sou uma carpa e acredito na escassez. Em virtude dessa crença, não 
espero jamais fazer ou ter o suficiente. Assim, se não posso escapar do 
aprendizado e da responsabilidade permanecendo longe deles, eu 
geralmente me sacrifico." 
  Nesse mar existe outro tipo de animal: o tubarão. O tubarão é agressivo 
por natureza, agride mesmo quando não provocado. Ele também crê que 
vai faltar. Tem mais, ele acredita que, já que vai faltar, que falte para outro, 
não para ele! 
 "Eu vou tomar de alguém!" O tubarão passa o tempo todo buscando vítimas 
para devorar porque ele acredita que podem faltar vítimas. Que vítimas são 
as preferidas dos tubarões? Acertou, as carpas. Tanto o tubarão como a 
carpa acabam viciados nos seus sistemas. Costumam agir de forma 
automática e irresistível. Os tubarões jogam o ganha-perde, eles tem que 
ganhar sempre, não se importando que o outro perca. 
 Declaração que o tubarão faz para si mesmo: 
"Sou um tubarão e acredito na escassez. Em razão dessa crença, procuro 
obter o máximo que posso, sem nenhuma consideração pelos outros. 
Primeiro, tento vencê-los; se não consigo, procuro juntar-me a eles." 
 O terceiro tipo de animal: o golfinho. Os golfinhos são dóceis por natureza. 
Agora, quando atacados revidam e se um grupo de golfinhos encontra uma 
carpa sendo atacada eles defendem a carpa e atacam os seus agressores. 
Os "Verdadeiros" golfinhos são algumas das criaturas mais apreciadas das 
profundezas. Podemos suspeitar que eles sejam muito inteligentes - talvez, 
à sua própria maneira, mais inteligentes do que o Homo Sapiens 
. Seus cérebros, com certeza, são suficientemente grandes - cerca de 1,5 
quilograma, um pouco maiores do que o cérebro humano médio - e o córtex 
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associativo do golfinho, a parte do cérebro especializada no pensamento 
abstrato e conceitual, é maior do que o nosso. E é um cérebro, como 
rapidamente irão observar aqueles fervorosos entusiastas dedicados a 
fortalecer os vínculos entre a nossa espécie e a deles, que tem sido tão 
grande quanto o nosso, ou maior do que o nosso, durante pelo menos 30 
milhões de anos. O comportamento dos golfinhos em volta dos tubarões é 
legendário e, provavelmente, eles fizeram por merecer essa fama. Usando 
sua inteligência e sua astúcia, eles podem ser mortais para os tubarões. 
Matá-los a mordidas? Oh, não! Os golfinhos nadam em torno e martelam, 
nadam e martelam. Usando seus focinhos bulbosos como clavas, eles 
esmagam metodicamente a "caixa torácica" do tubarão até que a mortal 
criatura deslize impotente para o fundo. Todavia, mais do que por sua 
perícia no combate ao tubarão, escolhemos o golfinho para simbolizar as 
nossas idéias sobre como tomar decisões e como lidar com épocas de 
rápidas mudanças devido às habilidades naturais desse mamífero para 
pensar construtiva e criativamente. Os golfinhos pensam? Sem dúvida. 
Quando não conseguem o que querem, eles alteram os seus 
comportamentos com precisão e rapidez, algumas vezes de forma 
engenhosa, para buscar aquilo que desejam. Golfinhos procuram sempre o 
equilíbrio, jogam o ganha-ganha procuram sempre encontrar soluções que 
atendam as necessidades de todos. 

  Declaração que o golfinho faz para si mesmo: 

"Sou um golfinho e acredito na escassez e na abundância potenciais. Assim 
como acredito que posso ter qualquer uma dessas duas coisas - é esta a 
nossa escolha 
 - e que podemos aprender a tirar o melhor proveito de nossa força e utilizar 
nossos recursos de um modo elegante, 

 os elementos fundamentais do modo como crio o meu mundo são a 
flexibilidade e a capacidade de fazer mais com menos recursos." 

Se os golfinhos podem fazer isso, por que não nós? 

Achamos que podemos. 
 

A metáfora acima é  uma adaptação de " A estratégia do Golfinho" de Dudley Lynch 

e Paul L. Koris- Ed. Cultrix. 

Observando-se tantas possibilidades que iniciam com a busca de se aceitar 

sentimentos inusitados e outros contidos em experiências tão profundas capazes de 

gravar , marcar ,registrar e verdadeiramente programar uma humanidade inteira e 

por toda uma vida,é que cada vez mais as técnicas e ferramentas introduzidas na 

Programação Neurolingüística vão sempre sugerir que há uma nova forma de se 

perceber a mente humana em toda sua complexidade,permitindo que cada diálogo 

interno seja e deva ser respeitado tal qual merece. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Passar pelo entendimento deste assunto tão rico  faz com que o aprofundamento e 

interesse pelo mesmo, se tornem um desafio e ao mesmo tempo um dever para 

estudantes e profissionais do desenvolvimento humano. Diálogos internos haverão 

de ser um dia, inexoravelmente, assunto de interesse universal para que cada vez 

mais a complexidade da comunicação venha se transformar numa conexão direta  

mente a mente. A importância da integração das pessoas iniciando por aspectos que 

vão além de explicações formais e concretas possibilitam informações cada vez 

mais úteis na face da terra. Encontrar-se ,analisar-se e buscar respostas dentro de si 

mesmo,engajam seres na suas evoluções.  Diálogos internos são prioridade, são 

importantes para que o mundo saia do aspecto apenas físico e passe a entrar no 

aspecto psíquico com mais convicção de necessidade. Utilizar os argumentos e a 

genialidade da PNL permitiu um grande movimento e introspeção para este trabalho 

se realizar. 
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