
FACULDADE ISULPAR
INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA: EDUCAÇÃO SISTÊMICA COM QUALIDADE 

DE VIDA

ROSANA LUCON REZENDE

FERRAMENTAS DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA PARA 
LIDAR COM A PROCRASTINAÇÃO

CURITIBA
2017



ROSANA LUCON REZENDE

FERRAMENTAS DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA PARA LIDAR COM 
A PROCRASTINAÇÃO

                                                                                    

CURITIBA
2017

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  apresentado  à 

disciplina  de  Metodologia  Científica  como  requisito 

parcial  para  obtenção  do  título  de  Especialista  no 

Curso  de  Programação  Neurolinguística  Educação 

Sistêmica  com  Qualidade  de  Vida  Pós-Graduação, 

oferecido pela Faculdade ISULPAR.

Orientadora: Vânia Lúcia Slaviero



FERRAMENTAS DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA PARA LIDAR COM A 
PROCRASTINAÇÃO

 Rosana Lucon Rezende 1

RESUMO
Muitas pessoas são especialistas na “arte” de deixar para amanhã. Adia-se, assim, tarefas muitas 
vezes  importantes  e  que  poderiam  ser  resolvidas  naquele  momento.  O  objetivo  deste  artigo  é 
entender como se dá o processo da procrastinação, e determinar como se pode eliminá-la através de 
dicas importantes a serem aplicadas no dia a dia.  A Programação Neurolinguística (PNL) é uma 
disciplina que fornece ferramentas eficientes para este fim.

PALAVRAS CHAVES: Procrastinação, Programação Neurolinguística, Motivação  

ABSTRACT 
Many people are experts in the "art" of leaving things for tomorrow, postponing important tasks that  
they could have easily solved earlier. The purpose of this article is to understand how the process of  
procrastination takes place, and to avoid it through important methods that anyone can adopt in their  
daily life. Neurolinguistic Programming (NLP) provides efficient tools for this purpose.

KEY WORDS: Procrastination, Neurolinguistic Programming, Motivation.
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INTRODUÇÃO 

“A procrastinação pode ocorrer até mesmo para indivíduos atarefados” (ANDERSEN, 2016)

        

Segundo o Dicionário Online, o significado de procrastinar é:

Adiar; deixar alguma coisa para depois: procrastinei o começo do trabalho. 
Transferir a realização de alguma coisa para um outro momento; prorrogar 
para outro dia: procrastinei a viagem para o ano que vem; não fazia nada e 
gostava de procrastinar. (PROCRASTINAR, 2017)

Segundo David Allen (ALLEN, 2001), que é um dos mais influentes estudiosos da 

produtividade, “Muito do  stress que as pessoas sentem, não vem de terem coisas 

demais para fazer. Ele vem de não terminarem o que começaram”.

Há um ditado popular que diz que: “Não há melhor momento do que hoje, para 

deixar para amanhã, o que você vai fazer nunca”.

Mário Quintana (QUINTANA, 1973) também se expressou a respeito, dizendo que: 

“Há sempre, afastada dos outros, uma nuvenzinha preguiçosa que ficou sesteando 

no azul”. 

Segundo o poeta americano Edwin Markham (MARKHAM, 1920), “Quando o dever 

vem bater a sua porta, receba e aceite-o, pois se você o fizer esperar, ele partirá  

apenas para voltar novamente e trazer sete outros deveres para você”.

Em síntese, pode-se reduzir a procrastinação em algumas palavras, afinal ela é um 

problema comum a muitas pessoas. 
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Ao analisar-se a procrastinação, é possível notar que o estresse gerado ao adiar ou 

postergar  alguma  coisa  exige  muita  energia  mental,  e  a  Programação 

Neurolinguística (PNL) é considerada uma ferramenta muito útil para nos posicionar 

da melhor maneira perante as exigências da vida.

A PNL é uma ciência que foi criada na década de 70 por John Grinder e Richard 

Bandler. Segundo Joseph O’Connor (O’CONNOR, 1944), a PNL “é mais que uma 

coletânea de técnicas. É também uma forma de pensar, uma mentalidade baseada 

em curiosidade, exploração e divertimento”.

DESENVOLVIMENTO 

1. A Programação Neurolinguística segundo Joseph O’Connor

Joseph O’Connor disse que aprendeu com a PNL a importância de traçar objetivos 

num prazo de cinco a dez anos, de definir melhor os resultados que se quer, analisar  

os resultados que se obteve, ver os recursos que se tem a dispor, bem como o que 

mais se pode fazer para ter sucesso. É importante também, de tanto em tanto olhar 

para trás e ver o quanto havia conquistado. 

Tão importante quanto definir e alcançar objetivos, é que eles sejam congruentes 

com seus valores, pois são eles que fornecem energia para atingi-los. Agir de forma 

não  congruente  com  seus  valores  pode  dificultar  que  se  atinja  os  objetivos 

esperados.

Em entrevista para o site Golfinho.com.br, (CARVALHO, MATIAS, 2003), O’Connor 

compartilha: 
O  equilíbrio  entre  o  processo  de  consciência  e  inconsciência  na  PNL 
provocaram um grande impacto  em mim.  Os  resultados  são  criados  pela 
nossa consciência, eles são o que queremos, mas temos de equilibrar isso 
com a nossa sabedoria inconsciente.  O foco no processo inconsciente  de 
Milton Erickson reequilibrou a PNL. Somos muito melhores do que a nossa 
consciência acredita. Nossa consciência é somente a ponta do iceberg de 
tudo que somos. Na verdade, há estudos neurológicos que comprovam que 
tomamos  nossas  decisões  milésimos  de  segundo  ANTES  de  sermos 
conscientes delas. Quero dizer, tomamos as decisões inconscientemente e só 
depois somos conscientes do que decidimos. O inconsciente é um poderoso 
amigo quando o tratamos com respeito.
A PNL me ensinou que eu sou capaz de escolher o meu estado de ânimo e 
me mostrou quais as melhores formas de exercitá-lo.  Nem sempre é fácil 
alterar  um  estado  de  ânimo  negativo,  mesmo  quando  o  queremos.  Isso 
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acontece porque, às vezes também é importante  experimentar  e trabalhar 
algumas  emoções  mesmo  quando  são  desagradáveis.  Poder  escolher  o 
estado de ânimo não significa que você sempre estará se sentindo alegre e 
que  não  sentirá  as  emoções  profundamente.  Mas  sim  que  você  terá  as 
ferramentas para alcançar o seu melhor estado de ânimo com base no que 
você quer conseguir.
Por  último,  a identificação de padrões e a  modelagem foram descobertas 
maravilhosas para mim. Quando eu tive o primeiro contato com a PNL em 
1985,  eu  era  músico  profissional  e  professor  de  violão.  Eu  não  estava 
interessado só no que os professores-modelo faziam, mas também em como 
eles faziam. Eu já vinha prestando atenção no processo de aprendizado e no 
conteúdo. Música é padrão puro; a mesma música pode ser tocada em tons 
diferentes  sem  alterar  a  sua  natureza.  A  música  cria  padrões  visuais, 
auditivos  e  cinestésicos  e  uma  das  primeiras  coisas  que  fiz  na  PNL  foi 
mapear o Meta Modelo na música.

Quando questionado sobre a possibilidade da criação de cursos de pós-graduação 

em PNL, O’Connor comenta na mesma entrevista:
Eu  fico  muito  feliz  de  saber  que  a  PNL  está  progredindo  no  mundo 
acadêmico. Eu acho que é um estudo natural para universidades, por várias 
razões.  Primeiro  porque  tem  raízes  intelectuais  diversas  e  profundas  na 
cibernética,  na  psicologia  cognitiva,  na  linguística  e  nos  estudos  sobre 
comunicação.
Segundo,  porque  além de  ser  um estudo  fascinante  e  útil  em si  mesmo, 
também contém ferramentas para aprender como aprender. É a única matéria 
que faz você estudar melhor enquanto estuda! Na verdade, eu gostaria de ver 
a PNL sendo ensinada em todas as escolas também, mesmo para crianças. 
Muitas vezes, as escolas ensinam as matérias sem ensinar como estudar o 
assunto da melhor forma para aprender ao máximo.  
Em terceiro lugar, porque a PNL é tão útil, muitas das ferramentas e idéias 
têm  sido  usadas  por  outras  disciplinas,  às  vezes  sem  reconhecer  a  sua 
origem. É importante  estabelecer  a PNL como disciplina,  com sua própria 
autoridade e relevância no mundo acadêmico.
Por último, a essência da PNL é a modelagem. Precisamos de uma pesquisa 
eficiente  em  modelagem,  como  modelar  e  como  tornar  os  resultados  da 
modelagem conhecidos.  A PNL tem um potencial  enorme para capturar  a 
melhor prática em todos os campos. (...)
Em geral, eu acho que uma pós-graduação em PNL poderia ser a aplicação 
dos  princípios  do  PNL  e  das  ferramentas  em  um  campo  específico  que 
envolva  um  projeto  de  modelagem.  Precisaríamos  formar  um  grupo  de 
supervisores  de  pós-graduação  para  este  trabalho.  As  possibilidades  são 
maravilhosas.

A respeito do que a PNL tem a oferecer para profissionais de coaching, O’Connor 

aponta que: 
A PNL tem ferramentas maravilhosas para ajudar os coaches,  porque lida 
com objetivos, valores e crenças. O rapport entre o coach e o cliente também 
é algo importante e a PNL tem muito a contribuir sobre o rapport. A PNL tem 
as  técnicas  de  influência  linguística  do  metamodelo  e  do  Modelo  Milton. 
Finalmente, a PNL ajuda o coach a compreender o mundo e o ponto de vista  
do seu cliente, para que o coach não o julgue do seu ponto de vista.

Na  mesma  entrevista,  o  especialista  explica  a  origem  do  termo  “Programação 

Neurolinguística:
O John e o Richard estavam voltando de carro  de um seminário  e foram 
parados pela polícia em um posto de controle. O policial perguntou sobre o 
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que era o seminário. O Richard olhou para os livros que estavam espalhados 
no chão do carro e pegou uma palavra do título de cada um: havia livros 
sobre neurologia, sobre linguística e sobre programação de computadores. 
Ainda bem que não tinha nenhum livro sobre culinária no carro naquela hora. 
Já pensou, spaghetti de Neurolinguística”!

2. A  origem  da  procrastinação  e  as  pressuposições  da  Programação 

Neurolinguística

Percebe-se que muitas pessoas costumam ter o padrão da protelação, isto é, vão 

deixando para depois as tarefas, o que causa muito desconforto e sofrimento ao 

pensar nas pendências e o que é pior, gasta-se muita energia mental desnecessária.

O trabalho que se faz de última hora, na urgência, muitas vezes vê-se que poderia 

ter sido de melhor qualidade se tivesse feito com antecedência.

A PNL possui alguns princípios básicos que são conhecidos como “os pilares da 

PNL”. Um deles são as pressuposições que fundamentam as situações enfrentadas 

no cotidiano.

Segundo Joseph O’Connor, (O’CONNOR, 1944, pg 5), as 13 pressuposições são os 

princípios centrais da PNL, sua filosofia orientadora, suas crenças. Esses princípios 

não são com certeza verdadeiros ou universais, nem é necessário que se acredite 

que  sejam  verdadeiros.  São  denominadas  “pressuposições”  porque  elas  são 

pressupostas  como  sendo  verdadeiras  e  depois  age  como  se  o  fossem. 

Basicamente, formam um conjunto de princípios éticos para a vida. São elas:

1. “As pessoas respondem a sua interpretação da realidade de acordo com a sua 

interpretação de mundo, não a realidade em si”. Outras pessoas verão o território 

de formas diferentes de acordo com seus filtros mentais.  Todos têm seu mapa 

de mundo e alguns mapas podem ser melhores do que outros e direcionam para 

uma realidade ou um resultado melhor.  Segundo Connor,  A PNL é a arte de 

mudar esses mapas para que tenhamos maior liberdade de ação.

2. “Ter uma uma escolha ou opção é melhor do que não ter nenhuma”. Quanto 

mais rico e com mais possibilidades de escolhas for o mapa da pessoa, mais 

liberdade ela terá para agir.

3. “As  pessoas  fazem  a  melhor  escolha  para  elas  no  momento”.  Uma  pessoa 

sempre fará a melhor escolha que possui dentro de seu mapa de mundo e esta 



6

escolha será pessoal e única. A partir dela, novas escolhas são feitas. Ofereça-

lhes um mapa melhor, com escolhas melhores, e eles seguirão.

4. “As  pessoas  funcionam  perfeitamente”.  Todos  possuem  ou  potencialmente 

possuem  os  recursos  que  necessitam  para  agir  de  forma  eficaz.  Conforme 

Joseph O’Connor, estamos executando nossas estratégias com perfeição, mas 

as estratégias podem ser mal projetadas e ineficazes. Descubra como você e os 

outros funcionam, para que uma estratégia possa ser modificada para algo mais 

útil e desejável.

5. “Todas as ações têm um propósito”. Estamos sempre em busca de realizar algo 

desejável, mesmo que isso seja inconsciente. As coisas que as pessoas fazem 

não são aleatórias e sem propósito.

6. “Todo comportamento possui intenção positiva”. As pessoas agem sempre com 

uma intenção positiva ou um propósito positivo. Buscam sempre se beneficiar ou 

beneficiar alguém de alguma forma. Quando o indivíduo tem uma melhor escolha 

que atenderá a sua intenção positiva, ele a seguirá. Podemos acrescentar mais 

opções  positivas  para  satisfazer  a  mesma  intenção,  a  autoconfiança,  é  um 

exemplo.

7. “A  mente  inconsciente  contrabalança  a  consciente;  ela  não  é  maliciosa”.  No 

inconsciente encontra-se tudo de que necessitamos para uma vida em equilíbrio

8. “O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende 

comunicar, mas reações que obtém”. Caso o resultado da comunicação não seja 

o esperado, podemos adapta-la para obtermos interações mais eficazes.

9. “Já temos todos os recursos de que necessitamos ou se o caso, podemos cria-

los”. Todos temos os recursos necessários que podem ser usados para construir 

qualquer pensamento, sentimento ou habilidade que desejarmos ou precisarmos.

10.“Mente  e  corpo  formam  um  sistema.  São  expressões  diferentes  da  mesma 

pessoa”. Nossos pensamentos afetam instantaneamente nossa tensão muscular, 

respiração  e  sensações.  Estes,  por  sua  vez,  afetam  nossos  pensamentos. 

Alterando qualquer um deles, influenciamos as outras partes do sistema.

11.“Processamos todas as informações através de nossos sentidos”. Pensaremos 

de forma mais clara e com mais informações se nossos sentidos estiverem mais 

desenvolvidos e aguçados.
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12.“Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência”. Modelar uma pessoa e 

ensiná-la  aos  outros  é  possível  se  quisermos  aprender  com  ela  a  termos 

resultados melhores do que tínhamos.

13.“Se quiser compreender, aja”. É fazendo que se aprende

Um dos  pressupostos  da  PNL,  conforme  visto  acima,  diz  que  por  trás  de  todo 

comportamento sempre tem uma intenção positiva, em todas as situações e quando 

alguém se abre para entender aquele comportamento e o que está por trás dele, fica 

mais fácil de lidar e encontrar outras e novas alternativas.

Outro pressuposto diz que todo comportamento é útil em algum contexto e nenhum 

comportamento é útil em todos os contextos. As vezes pode ser útil não tomar uma 

atitude precipitada e em outras, as tarefas, situações e decisões importantes vão se 

acumulando. Quando a pessoa se conhece e conhece as estratégias internas que a 

faz agir assim, pode-se usar novas estratégias, fazer diferente, obtendo resultados 

diferentes.  O importante é o equilíbrio entre o deixar  para depois e o fazer com 

antecedência.  A  protelação  causa  estresse,  nervosismo  e  impacta,  gerando 

desconfortos, problemas de relacionamentos, etc. Uma atitude inteligente é de não 

acumular pendências, ir resolvendo aos poucos as coisas.

No mecanismo da protelação, a pessoa deixa para depois ou não quer fazer tarefa 

que a incomoda agora, que acha chata.  Por exemplo, não estudar para a prova ou 

deixar para última hora, e depois não vai bem e se culpa por não ter estudado mais; 

ou vai razoavelmente bem e se culpa achando que teria chances de ter se saído 

melhor se tivesse estudado mais. Às vezes deixa-se o relatório para depois, mas 

enquanto faz outra coisa, fica preocupado pensando naquilo que deveria ter feito. A 

pendência  está  drenando energia,  as  pessoas ficam com vazamento  energético, 

cansadas  constantemente,  com a mente  trazendo  aquela  pendencia  de  vez  em 

quando, levando assim ao estresse. 

É importante reconhecer o padrão, entender melhor,  se conhecer,  analisar como 

este padrão está atrapalhando a vida da pessoa. A PNL oferece muitas ferramentas 

para  trazer  realizações,  bem-estar  e  técnicas  para  reverter  frustrações.  Pode-se 

mudar o padrão, reprogramando-o de forma diferente com a PNL.

Existem variadas causas que levam à procrastinação. Em alguns casos, encontra-se 

padrões de briga pelo controle externo na família do protelador. Pai ou mãe bastante 

controladores,  por  exemplo,  podem  transformar  a  criança  num  adulto  auto-
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controlado ou controlador, ou no oposto disso, um rebelde, que não aceita regras,  

nem aquelas impostas por ele mesmo, e se sente livre quando não faz, mas se 

bagunça todo e tem menos resultado do que poderia ou consegue bons resultados a 

base de muita canseira, ansiedade, refazendo, com sensação que poderia ter feito 

melhor.

Outra é a estratégia mental de ter foco na tarefa ao invés do resultado. A pessoa 

que faz com antecedência, tem em mente a imagem da tarefa realizada e pronta e a 

sensação boa que será  o  resultado da tarefa  com antecedência.  A  pessoa que 

posterga, tem foco na tarefa, no processo e não no resultado e se desanima e deixa 

para depois. Quando se entrega o relatório, focando no resultado e no prazer que se 

terá quando terminar, vivencia-se o prazer e o outro que foca na tarefa, no processo, 

vivencia desgaste.

As pessoas que não procrastinam têm processamento mental automático, o fazem 

motivadas pelo resultado que veem internamente,  se animam e geram resultado 

bom de objetivo já atingido mas as pessoas que protelam, que veem a execução da 

tarefa, podem passar por mudança de estratégia de foco no resultado, pensando em 

como é bom fazer aquilo e a motivação aumenta e a tarefa fica pequena. Pequenas 

coisas vão gerando outros resultados, novas possibilidades, possibilitando sair da 

situação ao se motivar e ir em frente.

3. A Ancoragem na PNL

 A ancoragem na PNL é uma das técnicas que permite fazer com que a pessoa 

resgate, de experiências passadas, qualquer tipo de sensação que ela deseje.

Segundo O’Connor:
Âncoras  são  gatilhos  visuais,  auditivos  ou  cinestésicos,  que  se  tornam 
associados a uma resposta ou a um estado específicos. As âncoras estão ao 
nosso  redor  –  sempre  que  respondemos  sem  pensar,  estamos  sob  a 
influência  de  uma  âncora.  A  ancoragem  é  o  processo  através  do  qual 
qualquer  estímulo  interno  ou  externo  se  torna  gatilho  que  provoca  uma 
resposta. Isso pode acontecer aleatoriamente no decorrer da vida ou pode ser 
proposital. (O’CONNOR, 1944)

Pode-se  aplicar  a  ancoragem para  trazer  de  volta  boas  sensações  e  mantê-las 

próximas para se ter uma qualidade de vida melhor. Segue um exercício onde pode-

se  buscar  lembranças  de  situações  onde  seria  favorecido  à  pessoa  agir  com 

motivação.
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         Passo a passo para uma ancoragem em PNL (ELLERTON, 2013)

1. Lembrar mais nitidamente possível alguma experiência vivida anteriormente e 

a qual deseja captar novamente a sensação desse evento.

2. Quando a sensação estiver bem forte, escolha um gatilho específico.

3. Sair do estado da sensação (quebrar o sentimento)

4. Testar. A sensação é despertada quando o gatilho é utilizado?

5. Repetir diversas vezes os passos de 1 a 3, para fortalecer a âncora. Essa 

técnica é comumente chamada de empilhamento.

Seguindo esses passos simples, é possível criar uma âncora eficaz para trazer de 

volta uma sensação determinada. Quanto mais forte for a lembrança do evento que 

levou  ao  sentimento  primordial,  mais  chances  existirão  de  a  âncora  funcionar 

rapidamente precisando de apenas alguns segundos para ser acessada.

Paty Pegorin,  Coach Vibracional e Terapeuta Holística, elaborou cinco dicas que 

podem nos ajudar a realizar mudanças em nossa vida, quando sentimos dificuldade 

em sair da nossa “zona de conforto”:

1. Repense a parte que te amedronta. Identifique o que te deixa com medo e 
decida olhar de uma forma que você se sinta animado e aventureiro. Ao invés 
de  focar  no  que  te  amedronta  foque  no  resultado:  em quão orgulhoso  e 
animado você se sentirá depois de fazer o que precisa fazer. Use o que te 
motiva a seu favor.

2. Tente. Apenas tente. Comece. E se não gostar do andamento você sempre 
pode parar. Mas se não tentar você nunca irá saber!

3. Desenvolva  um  plano:  estude  a  montanha  antes  de  escalá-la.  Nenhum 
alpinista  escala uma montanha sem antes analisá-la  e estudá-la.  Assim é 
contigo para o que deseja fazer. Fazer um plano diminui o medo.

4. Celebre: esta é uma forma de motivação. Já identifique formas que você pode 
celebrar  e  comemorar  quando atingir  os resultados que almeja e sair  da 
zona de conforto.

5. Relembre tudo o que você já  conquistou  e fez. Coisas que você até tinha 
medo, mas conseguiu, conquistou, foi lá e fez.

Paty Pegorin sugere, ainda, um exercício para se reconectar com sua força:
Pegue uma folha de sulfite ou de caderno e preencha com todas as suas 
conquistas e realizações. Coloque tudo aquilo que você já conseguiu em sua 
vida indo em frente com medo mesmo e saindo da zona de conforto, isto fará 
com que você se conecte com a força que já está em você para fazer o que 
tem que ser feito. (PEGORIN, 2017)

4. Metáforas

Outra  ferramenta  importante  para  se  trabalhar  com  a  procrastinação  são  as 

metáforas. Metáfora é uma figura de linguagem na qual se utiliza uma expressão ou 
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palavra  em  um  sentido  que  não  é  muito  comum,  criando  uma  relação  de 

semelhança entre dois termos. 

Segundo explica  Dr.  Allan Ferraz  Santos Jr  no prefácio  do  livro  de  Vânia  Lucia 

Slaviero,  A  cura  pelas  metáforas,  as  metáforas  são  capazes  de  efetuar  curas, 

libertar  conflitos,  superar  desafios  e  trazer  serenidade.  As  histórias  sempre 

exerceram sobre nós um fascínio.
Toda e qualquer coisa que ouvimos ou vemos irá estimular nossa neurologia 
e  acessar  experiências de referência  que possuímos em nosso banco de 
dados,  em  nossos  registros,  ou  nossa  memória,  como  preferem  alguns. 
Existe uma qualidade de histórias, que estas sim, são construídas para levar 
algum  tipo  de  ensinamento,  de  aprendizagem  ou  de  sabedoria.  São  as 
metáforas... (FERRAZ SANTOS JR, 2015)

Segundo Vânia Lucia Slaviero, em “A cura pelas metáforas”:
Lendo ou escutando as metáforas você perceberá em si  mesmo, algumas 
alterações internas, como: ampliação da mente subconsciente e serenidade 
na  mente  consciente.  Uma forma  de  viver  mais  descontraída,  acessando 
recursos internos...tornando-se mais feliz. (SLAVIERO, 2015) 

Para ilustrar o tema metáforas, segue um exemplo interessante que Bruno Piccini,  

Empreendedor Digital, ouviu em Berlim, na Alemanha, e que serve como lembrete 

para parar de postergar para fazer qualquer projeto:

Se  você  olhar  ali  atrás  verá  o  portão  de  Brandemburgo,  em  Berlim,  na 
Alemanha. Acabamos de fazer um tour pela cidade. Uma das histórias que eu 
achei interessante foi na época do muro de Berlim, que dividia a cidade. As 
pessoas de um lado não podiam ir para o outro. A construção do muro foi 
feita em etapas. Quatro tipos de muros foram construídos. O primeiro tipo de 
muro foi feito em 8 horas, nos anos 60. Eles usaram arame farpado, como se 
usa nas guerras. Então, eles simplesmente rolaram aquilo em torno da cidade 
e  separaram  um  lado  do  outro.  Simplesmente,  do  dia  para  a  noite 
(literalmente) as pessoas não puderam voltar mais para o outro lado, onde 
estava seus pais, sua família. Da noite para o dia, o que era dado como certo, 
foi tirado das pessoas.
Histórias parecidas já aconteceram em negócios e oportunidades. Quando se 
pensava que poderia fazer a qualquer instante, de repente as oportunidades 
podem simplesmente desaparecer da noite para o dia. Foi literalmente isso 
que aconteceu em Berlim. (PICCINI, 2017)

5. A modelagem

Já a modelagem, de acordo com Anthony Robbins, no livro Poder sem Limites:
E se houvesse uma maneira de agir que acabasse o processo de aprender? 
E se eu pudesse mostrar-lhe como aprender as lições certas que as pessoas 
de excelência já aprenderam? E se você pudesse aprender em minutos o que 
alguém levou anos para aperfeiçoar? A maneira de se fazer isso é por meio 
da modelagem, uma forma de produzir com precisão a excelência dos outros.

Agora, a modelagem, segundo David Gordon:
É um pressuposto fundamental que opera dentro da PNL onde a experiência 
tem  estrutura,  ou  seja,  determinados  padrões  de  pensamento  e 
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comportamento dão origem a determinadas experiências e habilidades. Isso 
significa que, ao tomar um determinado conjunto de padrões iremos começar 
a  manifestar  a  capacidade  (habilidade)  que  esses  padrões  naturalmente 
geram.
 “Modelagem” é o processo de identificação, codificação e aquisição desses 
padrões subjacentes.
Modelagem garante um acesso mais rápido e  mais fácil  às habilidades e 
capacidades.
Todos nós temos sonhos pessoais de sermos capazes de fazer certas coisas 
que não podemos fazer agora. Esses sonhos podem refletir deficiências que 
acreditamos termos e também podem emergir do nosso ser, inspirados pela 
noção do que é possível fazer (Por exemplo, falar fluentemente uma língua 
estrangeira,  jogar  um  jogo  de  xadrez  dominando  a  partida,  desfrutar  da 
solidão,  ou  capturar  a  imaginação  dos  estudantes  com  dificuldades). 
Modelagem  nos  permite  desenhar  com  eficiência  e  eficácia  aquelas 
habilidades  que  os  outros  possuem  e  que  também  precisamos  ou 
gostaríamos de ter, e manifestá-las em nós mesmos. (GORDON, 2017)

6. Afirmações positivas

As afirmações positivas são frases simples, mas poderosas, que se pode repetir 

algumas vezes no decorrer do dia a dia com o objetivo de reprogramar sua mente 

para alcançar os objetivos almejados. Elas refletem uma meta, um desejo, algo que 

se quer conquistar.

De acordo com Anthony Robbins, no livro Poder sem Limites:
Uma das chaves para a realização de sonhos são as afirmações. Conforme 
O’Connor, as afirmações são declarações fortes do resultado almejado que 
se supõe seja possível alcançar. Elas mantêm a mente focalizada no objetivo 
delas. “Quando você fizer afirmações sobre autodesenvolvimento, frasei-as 
como se estivessem ocorrendo agora. (ROBBINS, 2016)

Por exemplo, se o resultado esperado for se tornar uma pessoa com mais motivação 

para realizar as tarefas, a afirmação poderia ser: “Estou me tornando mais e mais 

motivada para efetuar devida tarefa. Estou me sentindo cada vez melhor quanto a 

mim mesma”.

Segundo O’Connor (O’CONNOR, 1944), não se deve estabelecer prazos específicos 

para afirmações de autodesenvolvimento, mas sim escrever os resultados. Escrever 

suas afirmações em papel de boa qualidade com sua melhor caligrafia e, repeti-las 

várias  vezes  ao  dia.  Isto,  explica  O’Connor,  as  manterá  em sua mente,  e  você 

começará a ver oportunidades que de outra forma jamais veria. Quando alcançar 

suas  afirmações,  O’Connor  sugere  que  as  guarde  cuidadosamente  sob  o  título 

“Histórias de Sucesso”, e sempre que sentir sua confiança se esvaindo, releia-as e 

desfrute mais uma vez da sensação de realização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Deepak Chopra, no livro Super Cérebro: 
Os  pensamentos  e  as  emoções  são  capazes  de  modificar  o  cérebro, 
influenciando a atividade dos neurônios e alterando os caminhos neurológicos 
já existentes. Em outras palavras, a forma como encaramos as adversidades 
da vida e como reagimos a elas é capaz de criar novos parâmetros de atitude, 
que levam a mais autoconhecimento e a uma vida mais plena. (CHOPRA, 
2013)

Ainda  os  autores  provam  que  é  falsa  a  crença  de  que  os  neurônios  não  se 

regeneram.  Deixar  para  depois,  que  a  mente  aprendeu  por  algum  motivo,  vão 

gerando  padrões  automáticos,  rotinas,  estratégias  que  acabam  se  tornando 

repetitivas e acarretando problemas para a vida toda.

Rumo a derrubar a barreira da procrastinação, é necessário começar com pequenos 

passos, pois se percebe-se que algo deu errado, o que é normal acontecer, não tem 

problema. Aprende-se a lição e se segue em frente.

De pequenas em pequenas vitórias, motiva-se e se continua o caminho.

Conclui-se com esse artigo que a PNL é uma ferramenta poderosa atual para se 

atingir metas que são definidas de acordo com os valores de cada indivíduo. Esta 

ferramenta nos permite mexer nas programações de forma a se conseguir novas 

respostas comportamentais e emocionais adequadas ao que se quer no presente 

para a realização de sonhos e objetivos da vida.

A  PNL  é  muito  competente  em  modelar  a  motivação,  compreender  seu 

funcionamento para administrá-la. 

Todos têm um potencial imenso para mexer e alterar registros, sendo que o que 

limita as pessoas são os paradigmas, as programações, o que se pensa a respeito 

de si mesmo, se é possível ou não, tudo isto determina o quanto se experimenta e 

se realiza na vida. 

A PNL é um instrumento poderoso que oferece recursos e estratégias diversificadas 

para  administrar  da  melhor  forma  a  procrastinação,  com  resultados 

recompensadores. Ainda assim, é importante ter em mente que deve-se desenvolver 

suas  próprias  estratégias,  usando  os  critérios  que  melhor  se  adequam  a  sua 

individualidade. 

Finalmente,  tendo-se  em  vista  que  nenhuma  estratégia  funciona  sempre,  é 

necessário constantemente rever as estratégias e redefini-las se necessário for.    
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