
FACULDADE ISULPAR

INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO

NEUROLINGUÍSTICA: EDUCAÇÃO SISTÊMICA PARA QUALIDADE

DE VIDA

MARIA CLÁUDIA BAGGIO GOMES

CRESCENDO COM METÁFORAS, PARÁBOLAS, CONTOS DE

FADAS

CURITIBA

2015



MARIA CLÁUDIA BAGGIO GOMES

CRESCENDO COM METÁFORAS, PARÁBOLAS, CONTOS DE

FADAS

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso apresentado  à
disciplina de Metodologia Científica como requisito
parcial para obtenção do título de Especialista no
Curso  de  Especialização  em  Programação
Neurolinguística:  Educação  Sistêmica  para
Qualidade  de  Vida,  oferecido  pela  Faculdade
ISULPAR.

Orientadora: Vânia Lúcia Slaviero

                                                                               

CURITIBA

2015



CRESCENDO COM METÁFORAS, PARÁBOLAS, CONTOS DE FADAS

Maria Cláudia Baggio Gomes1

RESUMO

Este artigo tem por finalidade conhecer um pouco mais sobre como as metáforas, parábolas e contos
de  fadas  podem  ajudar  no  amadurecimento  da  personalidade  e  como  essas  estórias  acessam
conteúdos inconscientes para a resolução das questões que afetam as pessoas e as perturbam.
Ensinando para o leitor ou o ouvinte um novo e diferente modo de solução de problemas, trazendo
novas ideias, caminhos mais satisfatórios, mais fáceis e impensados para a solução de questões,
resgatando o bem estar do leitor ou do ouvinte.

PALAVRAS CHAVES: Metáforas, Parábolas, Contos de Fadas.

ABSTRACT 

This article aims to learn a little bit more about how metaphors, parables and fairy tales can help in the
maturation of personality and how these stories access unconscious contents for the resolution of
issues affecting people and disturbing them. Teaching to the reader or to the listener a new and
different way of solving problems, bringing new ideas, more satisfying ways, easier and thoughtless
ways to solve issues, rescuing the welfare of the reader or the listener.

KEY WORDS: Metaphors, Parables, Fairy Tales.
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INTRODUÇÃO

Para a construção de metáforas, parábolas ou contos de fadas curativos, é indicado

conhecer leitor(a) ou ouvinte, como é o mundo em que vive, quais são as crenças

que possui, o que faz significado. Para isso, é muito importante fazer empatia com a

pessoa.  Rapport ou empatia genuína, é ter interesse verdadeiro pele outro, entrar

em seu mundo, realmente entender a pessoa, é como se o terapeuta vestisse o

cliente em questão por alguns instantes.

Ser capaz de ouvir o que efetivamente a pessoa nos conta, entender, sem fazer

julgamentos, as dores que incomodam o nosso semelhante, o mundo em que está

vivendo, ter capacidade de, por alguns momentos, vivenciar o que o  ouvinte nos

conta,  com  a  finalidade  de  apresentar  novas  ideias  para  resolver  a  situação

perturbadora.

Para  que  isso  aconteça,  é  importante  “estar”  e  “ser”  no  momento  presente,

conhecer-se para conhecer o outro. Perceber o contexto, os sinais, as mensagens

transmitidas por corpo, mente e expressões. Ter intenção real de ajudar o próximo.

Ser receptivo ao que o outro conta e expressa. O cliente deve sentir confiança para

relaxar  e  inconscientemente entender  que o  terapeuta  o ouve e o  entende com

respeito.  Ser  presente  é  exercício  interminável.  Acolher  verdadeiramente  e  com

respeito a história que está sendo exposta.

As estórias são construídas por meio de Linguagem Hipnótica Ericksoniana, que

induz  a  um  estado  alterado  de  consciência,  em  que  se  aproveitam  recursos

inconscientes para a solução de problemas. Esta linguagem deve ser generalista e

artisticamente vaga. Indo do superficial ao profundo, gerando deleções, distorções e

generalizações com sabedoria.

O  próprio  paciente  completa  as  informações  e  acessa  sua  sabedoria  interna,

encontrando as resposta harmoniosas de que necessita afim de sair do drama que

vive.
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DESENVOLVIMENTO

Para ser consciente da existência, é preciso entender o significado da vida, o qual é

construído  à  medida  em  que  se  conquista  maturidade  psicológica.  O

desenvolvimento, lento e paulatino, possibilita entendimento e compreensão de si e

do  próximo.  Para  encontrar  significados  na  vida,  há  que  se  ter  capacidade  de

ultrapassar limites (BETTELHEIM, 2002).

As figuras de linguagem, histórias, comparações, parábolas e casos parecidos são

usados na construção de metáforas em Programação Neurolinguística (PNL).  As

metáforas contam uma história, nem muito genérica e ampla e nem muito detalhada;

usam-se  comparações,  com  algumas  mudanças;  conta-se  a  mesma  coisa  de

maneira diferente com o intuito de haver nova percepção da situação (O'CONNOR,

2014, p. 216).

Para que a estória prenda a atenção, esta deve entreter e despertar curiosidade no

leitor ou no  ouvinte, afim de enriquecer a vida, estimular a imaginação, ajudar a

desenvolver  o  intelecto  e  tornar  claras  as  emoções,  estar  harmonizada  com

ansiedades e aspirações, reconhecer dificuldades e sugerir soluções (BETTELHEIM,

2002, p. 5).

Segundo Wallace Stevens, a linguagem é uma metáfora, que mostra o que está

além.  A linguagem  da  metáfora  deve  ser  indireta,  com  diversos  significados  e

interpretações  ambíguas.  A palavra  “metáfora”  (grego),  significa  “levar  além”.  “A

metáfora leva além de um significado e abre a mente para muitos outros possíveis”

(O'CONNOR, 2014, p. 215).

As pessoas precisam de ideias sobre a forma de colocar ordem interna para serem

capazes de organizar suas vidas. Os indivíduos necessitam de educação moral, que

de maneira sutil e implícita, sejam conduzidos pelas vantagens do comportamento

moral, por meio do que lhes parece correto e significativo (BETTELHEIM, 2002, p.

5).

No Evangelho Segundo o Espiritismo, os discípulos perguntam a Jesus por que Ele

falava por parábolas. Jesus responde:
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“Porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos Céus; mas, a
eles, isso não lhes foi dado. Porque, àquele que já tem, mais lhe será dado
e ele ficará na abundância; àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que
tem lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem e
ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia
de  Isaías,  que  diz:  'Ouvireis  com  os  vossos  ouvidos  e  não  escutareis;
olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se
tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para
que seus olhos não vejam e seus ouvidos para que não ouçam, para que
seu coração não compreenda e nem se convertam permitindo que eu os
cure.'” (Mateus, 13:10 a 15 in KARDEC, 1997, p. 243).

Quando no Evangelho Segundo o Espiritismo, Jesus diz que “não se deve
colocar a luz debaixo do alqueire”, enquanto Ele mesmo encobre o sentido
de suas palavras sob o véu alegórico que nem todos podem compreender,
Ele se explica ao dizer aos apóstolos:  “Eu lhes falo por parábolas porque
não  estão  ainda  à  altura  de  compreender  certas  coisas:  veem,  olham,
ouvem  e  não  compreendem.  Assim,  dizer-lhes  tudo  seria  inútil  por
enquanto,  mas  digo-o  a  vós  porque  vos  foi  dado  compreender  estes
mistérios.” Desta maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento.
Não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o
ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige,
porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer.
(KARDEC, 1997, p. 244).

Os contos de fadas ensinam pouco sobre as condições específicas da vida na moderna sociedade de

massa, estes contos foram inventados muito antes que tais sociedades existissem. Por meio dos

contos de fadas pode-se aprender mais sobre os problemas interiores e sobre as soluções corretas

para suas questões em qualquer sociedade (BETTELHEIM, 2002, p. 5).

Acontece com a sociedade em geral o mesmo que com os indivíduos. As
gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura; cada
coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio
não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve,
cedo  ou  tarde,  ser  descoberto,  pois,  atingindo  um  certo  grau  de
desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva; as trevas
da ignorância lhes pesam (KARDEC, 1997, p. 244).

Ao longo  de  todo  o  tempo em que  os  contos  de  fadas  foram recontados,  eles

tornaram-se mais refinados, falam a todos os níveis de personalidade. Transmitem

importantes mensagens às mentes consciente, subconsciente e inconsciente. Falam

das pressões internas graves, de maneira que inconscientemente se compreende,

sem menosprezar  as  lutas  interiores  mais  sérias  que  o  crescimento  pressupõe,

oferecem  exemplos  de  soluções  temporárias  e  permanentes  para  as  difíceis

questões da vida. Com mensagem múltipla: a luta contra as dificuldades graves na

vida é inevitável e faz parte da vida, mas que os obstáculos e dificuldades podem

ser superados (BETTELHEIM, 2002, p. 6).
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O conto  de fadas simplifica as situações.  As figuras são esboçadas claramente,

detalhes são eliminados. Os personagens são comuns. Nos contos de fadas bem e

mal coexistem, assim como são presentes na vida e nas pessoas. Tal  dualidade

coloca o problema moral e requisita a luta para a resolução (BETTELHEIM, 2002, p.

7).

1. Como escrever metáforas que curam

No momento da coleta das informações, descobre-se onde o cliente quer chegar:

“despertar recursos, ensinar, brincar, aliviar dores, curar, descobrir talentos, ampliar

o  mapa  de  mundo,  mostrar  incertezas  da  vida,  impermanências,  constantes

transformações, despertar autoconhecimento, evolução”.  As metáforas devem ser

éticas e ecológicas, com respeito  a valores e o tempo de cada um (SLAVIERO,

2015, p. 128).

Em determinado momento, um ser especial entra na história, trazendo um conselho,

fazendo uma pergunta, ensinando alguma coisa. Este personagem estimula o cliente

a  encontrar  uma  saída  ecológica,  uma  resposta  satisfatória  para  sua  situação

problema (SLAVIERO, 2015, p. 128).

A metáfora utiliza o “pensamento mágico”, mas deve ser construída de maneira que

o cliente acredite nela, para que seja produtiva (SLAVIERO, 2015, p. 129).

O protagonista da história deve ser escolhido de acordo com o modo de ser do

cliente, deve ser coerente.  “O protagonista enfrenta obstáculos e resolve questões

de forma satisfatória”. Enquanto a metáfora é contada, deve-se observar a fisiologia

do  cliente  e  estar  calibrado  com  ele,  se  for  necessário,  muda-se  o  caminho

(SLAVIERO, 2015, p. 129).



6

2. Algumas Estórias

As Três Penas (GRIMM, 2008, p. 172-175)

Era uma vez um Rei que tinha três filhos, dois dos quais eram inteligentes e
capazes, mas o terceiro era tão diferente dos irmãos que tinha o apelido de
Simplório.  Quando o  Rei,  já  muito  velho  e  muito  doente,  sentiu  que  se
aproximava o seu fim, ficou sem saber qual de seus filhos deveria suceder-
lhe no trono, depois de sua morte. Disse-lhes, então:

- Viajai, e aquele que me trouxer o mais belo tapete será o rei após a minha
morte.

Depois,  levou-os  para  fora  do  palácio,  e  afim  de  que  não  houvesse
competição e disputa entre eles, lançou três penas no ar, dizendo-lhes:

- Cada um de vós seguirá a direção para onde a pena voar.

A primeira pena foi levada pelo vento para leste, a segunda para oeste, mas
a terceira seguiu para frente, mas logo parou no ar e caiu no chão.

Então, um dos irmãos, caminhou para a direita, o outro para a esquerda e
zombaram do Simplório, que teria de ficar ali mesmo, onde a terceira pena
havia caído. Ele se sentou, muito triste mas de repente notou que havia um
alçapão  onde  a  pena  caíra.  Levantou  a  sua  tampa,  viu  uma  escada  e
desceu-a.  Chegou,  então,  a uma outra  porta bateu nela  e ouviu  alguém
cantar do lado de dentro:

Verde e coxa criadinha,
Com sua manca perninha,
Cachorro coxo também,
Saltai, cachorro e mocinha,
Logo vereis quem não tem.

A porta se abriu, e Simplório viu um sapo muito grande, muito gordo, em
torno do qual havia uma multidão de sapinhos. O sapo grande perguntou-
lhe o que queria.

-Eu gostaria de obter o melhor e mais belo tapete do mundo.

O sapo grande falou então para um dos sapinhos:

Verde e coxa criadinha,
Com sua manca perninha,
Cachorro coxo também,
Saltai, cachorro e mocinha,
Trazei-me a caixa convém.

O sapinho trouxe uma grande caixa, que o sapo grande abriu e tirou de
dentro um tapete, que deu a Simplório. Um tapete tão rico e tão belo, que
não poderia haver outro igual em toda a Terra.

Simplório agradeceu muito ao sapo, subiu a escada e voltou para o lugar de
onde viera.

No entanto, os dois outros irmãos achavam o terceiro tão burro, que não
acreditavam que ele fosse capaz de encontrar coisa alguma.

-Para que vamos nos matar de cansaço procurando? - decidiram.

E, arranjando alguns tecidos grosseiros com as mulheres de pastores que
encontraram, voltaram ao palácio, para entregá-los ao Rei.
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Ao  mesmo  tempo,  Simplório  também  regressou  ao  palácio  paterno,
trazendo um tapete tão belo, que, quando viu, o Rei ficou atônito e teve de
dizer:

-Para que se faça justiça, o reino deve pertencer ao caçula.

Os dois outros filhos, porém, não deram descanso ao seu pai, afirmando
que Simplório, que tudo ignorava, não poderia, de modo algum, ocupar um
trono, governar um país. E obrigaram o soberano a fazer um novo acordo
com eles.

Disse, então, o Rei:

-Aquele que trouxer o mais belo anel herdará o reino.

E, como da primeira vez, foram lançadas ao alto três penas, para indicar o
caminho aos concorrentes. E, como da primeira vez, os dois irmãos mais
velhos seguiram para leste e para oeste, enquanto Simplório, ficando por ali
mesmo, entrou na porta que o levava ao interior da terra. E quando o sapo
grande lhe perguntou o que queria, respondeu que estava à procura do anel
mais belo  do mundo.  Imediatamente,  o  sapo ordenou aos sapinhos que
trouxessem uma caixa, dentro da qual estava um anel de ouro, cravejado de
pedras preciosas, tão maravilhoso que nenhum ourives da Terra conseguiria
fazer outro igual.

Por  seu  lado,  os  outros  dois  irmãos  riram  muito  da  simplicidade  de
Simplório, pensando que poderia encontrar o anel mais lindo do mundo. E
não se deram ao trabalho de procurá-lo: tiraram os pregos de um velho aro
de  carruagem  e  levaram-no  ao  Rei.  Este,  porém,  quando  Simplório
apresentou  o  magnífico  anel  de  ouro,  cravejado  de  pedras  preciosas,
exclamou, entusiasmado:

-O reino será dele!

Os irmãos  mais  velhos,  porém,  tanto  atormentaram o  pai,  que  este  foi
forçado a anunciar uma terceira competição, determinando:

-Aquele que trouxer a mais bela mulher herdará o reino.

Mais uma vez,  foram soltas ao ar  as três penas e os dois irmãos mais
velhos seguiram um para leste e o outro para oeste, enquanto Simplório
voltou ao interior da terra, e quando o sapo grande lhe perguntou o que
desejava, respondeu, muito confiante:

-Quero voltar para casa levando a mulher mais bela!

-Ah!  -  exclamou o sapo.  -A mulher mais  bela!  Ela  não está  a  mão, por
enquanto, mas há de tê-la.

E deu a Simplório um nabo amarelo, no qual fora aberto um buraco, onde se
abrigavam seis camundongos.

-E o que é que vou fazer com isto?

-Apenas colocar um de meus sapinhos dentro dele.

Simplório estendeu o braço e pegou um dos sapinhos, ao acaso, e colocou-
o dentro do nabo amarelo.  Imediatamente,  o sapinho se transformou em
uma  jovem  maravilhosamente  linda  e  o  nabo  se  transformou  em  uma
esplêndida carruagem, puxada por seis cavalos em que os camundongos se
haviam transformado.

Simplório  beijou a linda moça e, assumindo a direção da carruagem, foi
apresentar  ao  Rei  a  mulher  mais  bela,  que  realmente  era  a  moça  ex-
sapinho.
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Os  outros  irmãos,  que  chegaram  depois,  como  das  outras  vezes  não
quiseram se dar ao trabalho de procurar a mulher mais bela do mundo, mas
levaram ao Rei as primeiras camponesas que encontraram. Quando o Rei
as viu, anunciou:

-O trono será herdado por meu filho mais novo.

Os mais velhos de novo ensurdeceram o pai com seus protestos.

-Não podemos admitir que Simplório seja rei! - gritavam.

E propuseram que seria rei aquele cuja esposa atravessasse de um pulo um
arco  pendurado  no  centro  do  vestíbulo  do  palácio,  pois,  pensavam,  as
camponesas pulam com facilidade, ao passo que se a delicada donzela
tentasse pular iria cair e provavelmente morrer.

O idoso Rei concordou com a sugestão. As camponesas pularam primeiro, e
tão mal que ambas caíram e quebraram braços e pernas.

Chegou então a vez da linda donzela que Simplório trouxera consigo. Ágil
graciosamente, ela atravessou o arco de um salto perfeito como o salto de
uma corça.

Assim, os dois irmãos mais velhos não tiveram mais coragem de discutir.
Simplório acabou sendo coroado e reinou com muita sabedoria e durante
muito tempo.

Interpretação psicanalítica do conto de fadas “As Três Penas” dos Irmãos Grimm

(BETTELHEIM, 2002).

Neste conto de fadas a criança mais nova é denominada de “simplória”. O
número  três  geralmente  faz  referência  aos  três  aspectos  da  mente.  A
necessidade de se familiarizar com o inconsciente, aprender a apreciar seus
poderes e usar seus recursos. O herói, apesar de ser considerado um bobo,
por ser o caçula, vence as disputas, enquanto seus adversários “espertos”,
irmãos mais velhos, se fixam na superfície das coisas, são os verdadeiros
bobos. A ridicularização que os irmãos mais velhos fazem do caçula, e que
permanece  perto  de  sua  base  natural,  seguido  pela  vitória  deste  sobre
aqueles,  sugere  que  a  consciência  que  se  separou  de  suas  fontes
inconscientes é desencaminhadora.
A identificação com o simplório acontece antes que ele se revele superior
aos  que  o  menosprezam.  As  crianças,  por  mais  inteligentes  que  sejam,
sentem-se bobas e inadequadas quando presenciam a complexidade do
mundo.  Por isso muitos contos iniciam com o herói  sendo depreciado e
sendo considerado bobo.

Em nível mais simples e direto, os contos de fada em que o herói é o mais
jovem e inapto oferecem à criança o consolo e a esperança para o futuro,
de que ela mais precisa. Mesmo que a criança se dê pouco valor, um ponto
de vista que ela projeta na visão dos outros a seu respeito e acredite que
nunca valerá  nada,  a estória  mostra que ela  já começou o processo de
concretizar seus potenciais. O resultado destas estórias dizem à criança que
o indivíduo  que  foi  considerado  por  si  mesmo ou  pelos  outros  como o
menos capaz, os ultrapassará.

Só quando a criança se sente reassegurada da comprovada superioridade
do herói, depois de ouvir várias vezes é que pode se permitir a identificação
com o herói desde o início. E só na base desta identificação a estória pode
encorajar a criança, fazendo-a entender que sua visão depreciativa de si
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mesma  é  errada.  Quando  acontece  identificação  com  o  herói  bobo  ou
degradado do conto de fadas,  sabendo que finalmente demonstrará sua
superioridade, a pessoa principia o processo de efetuar seu potencial.

Tanto  no inconsciente  como no  consciente,  os  números  representam as
pessoas. Situações familiares e relações. “Um” representa a própria pessoa
em relação ao mundo.  “Dois”  é o grupo de dois,  um casal,  como numa
relação  amorosa  ou  marital.  “Dois  contra  um”  é  ser  injustiçado  ou
desclassificado  numa competição.  No  inconsciente  ou  nos  sonhos,  “um”
pode ser a própria pessoa, como acontece na mente consciente ou para as
crianças,  a  figura  paterna  dominante.  Para os  adultos,  “um”  se  refere à
pessoa  que  possui  poder  sobre  o  indivíduo,  como  o  patrão.  Na  mente
infantil, “dois” são os dois pais e “três” é a criança em relação aos pais, mas
não em relação aos irmãos.

Sobrepujar os dois representa, no inconsciente, sair-se melhor do que os
dois  pais.  Com  respeito  a  estes,  a  criança  sente-se  maltratada,
insignificante, negligenciada; ultrapassá-los significa vir  a ser ela mesma,
muito mais do que significaria um triunfo sobre um irmão. Mas como é difícil
para a criança admitir a intensidade de seu desejo de sobrepujar seus pais,
no conto de fadas isto é camuflado como a vitória sobre os dois irmãos que
a desprezam.

A velha rã ou o sapo grande, é muito análoga a uma avó, que ajuda o filho
mais novo, ajuda o neto.

Soprar uma pluma para o ar e segui-la, se está indeciso sobre a direção a
tomar, é um costume alemão.

Na antiguidade, “tapete” se referia aos tecidos mais elaborados e a sorte
tece a tela  que decide o  destino  do homem.  Assim,  o  rei  disse que os
destinos decidiriam.

Penetrar na escuridão da terra é descer ao inferno, uma viagem ao interior.
A exploração do inconsciente. O inconsciente fala por meio de imagens e é
simples quando comparado ao intelecto e quando bem usado é a parte da
personalidade de onde pode-se obter a maior força.

Um animal  que  fornece  ao  simplório  o  que  ele  deseja,  significa  que  a
capacidade de vencer depende da confiança em seus instintos ou intuição,
nas forças simples e primitivas que existem em cada um. 

O inconsciente é a fonte da arte, o principal poder motivador de que ela se
origina. Os objetos artísticos significam a integração da personalidade. 

Nenhuma criança que pense sobre a estória pode deixar de se perguntar a
razão pela qual os irmãos, que no final do primeiro teste viram que o caçula
não deveria ser subestimado, não fizeram maiores esforços na segunda e
terceira tentativas.  Mas a criança percebe que apesar dos irmãos serem
espertos,  eram  incapazes  de  aprender  com  a  experiência.  Isolados  do
inconsciente,  não  podiam  crescer,  não  podiam apreciar  as  coisas  mais
bonitas da vida, não podiam discernir entre qualidades. Suas escolhas eram
tão indiferenciadas quanto eles. O fato de serem espertos e mesmo assim
não se saírem melhor  na vez seguinte,  simboliza que permaneceram na
superfície, onde nada de grande valor pode ser encontrado.

Duas vezes a rã grande entrega a Simplório o que ele precisa. Descer ao
inconsciente  e  subir  com  o  que  foi  enterrado  lá  é  muito  melhor  que
permanecer na superfície, como fizeram os irmãos, mas não é suficiente.
Tornar-se  familiar  com  o  inconsciente,  com  os  poderes  obscuros  que
habitam  sob  a  superfície  é  necessário  mas  não  é  suficiente.  Deve-se
acrescentar ação a estas percepções; deve-se refinar e sublimar o conteúdo
do  inconsciente.  Esta  é  a  razão  de  na  terceira  e  última  vez  o  próprio
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Simplório ter que escolher uma das rãzinhas. Sob suas mãos o nabo vira
carruagem, os ratos viram cavalos. E como em muitos outros contos de fada
quando o herói ama, ela vira uma linda moça. É o amor que transforma até
coisas  feias  em  algo  lindo.  Só  mesmo  nós  podemos  transformar  os
conteúdos  primordiais,  rudes  e  mais  comuns  de  nosso  inconsciente  –
nabos, ratos, rãs – nos produtos mais refinados de nossas mentes.

O conto sugere que a repetição das mesmas coisas com variações não é o
suficiente.  Razão pela  qual,  depois  de  três  testes  parecidos  em que as
penas  voam em diferentes  direções,  representam o  papel  que  o  acaso
desempenha  nas  pessoas,  é  necessário  uma  nova  realização  que  não
depende  da  sorte.  Pular  através  do  arco,  depende  de  talento,  o  que  a
pessoa pode fazer por ela mesma. Esperteza é intelecto independente do
caráter.  A sabedoria  é  consequência  de  uma  profundidade  interior,  de
experiências  significativas  que  enriquecem  a  vida,  um  reflexo  de  uma
personalidade rica e bem integrada.

Os primeiros passos para adquirir  esta personalidade bem integrada são
dados quando a criança começa a lutar contra suas ligações profundas e
ambivalentes com seus pais. Os contos de fadas oferecem ideias que lhe
dão coragem de lutar contra suas dificuldades e fortalecem as esperanças
de uma resolução bem sucedida das mesmas.

Teimosia da Mosca (SLAVIERO, 2015, p. 88).

Era uma vez uma mosca que queria chegar até uma bela cerejeira em flor...
e  voava  com toda  velocidade e  não  conseguia  atravessar  uma  barreira
invisível... e zunia enquanto se debatia:

- “Mas que injustiça estão fazendo comigo... o que há aqui na frente que
não me deixam passar”? E tentava e tentava sempre no mesmo lugar...

A Borboleta que ali voava indo para o mesmo lugar... olhava a mosca aflita.

-”Mosca, o que está fazendo”?

-”Quero chegar na cerejeira ali  na frente...  mas não estão querendo me
deixar... alguém está querendo me boicotar. Colocaram uma barreira para
mim”.

-”Mas amiga... tente outro caminho”...

-”Não há outro caminho... veja só há este caminho... e eu quero ir é por
aqui”. E cansada de tanto se debater... caiu na soleira da janela.

_”Mosca amiga... respire... olhe para cá”.

E  a  borboleta  mostrou  que  bem  do  ladinho  onde  ela  estava  dando
cabeçadas... havia uma abertura enorme na janela.

E a borboleta ali saiu voando faceira em direção ao pé de cerejeira.
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Interpretação da Metáfora pela PNL “Teimosia da Mosca”

A interpretação desta metáfora é um dos pressupostos da PNL: “se o que você está

fazendo para alcançar um objetivo não está funcionando, busque outros caminhos”

(SLAVIERO, 2015, p. 88).

A Onda (SLAVIERO, 2015, p. 108)

Era  uma  mulher  bonita,  de  ótima  aparência...  inteligente,  próspera  e
independente.

Por volta de seus 38 anos... administrava os negócios de sua família.

Algo  a  perturbava.  Suas  relações  amorosas  não  davam  certo.  Quanta
ansiedade e expectativa projetava no outro desde o primeiro dia. O coração
palpitava, a mente não parava e a insegurança brotava... as relações não
duravam mais que um mês.

-”Não tem fundamento  Vânia.  Vou  ficar  para  titia.  Faço  piada  para  não
chorar”.

Instalei uma âncora de bem estar com leve toque no braço e meu tom de
voz e comecei a fazer o levantamento usando a PNL em introspecção:

-”Desde quando se sente assim? Lembra de algum episódio que tenha lhe
chamado a atenção”?

-”Sinto  isto  desde  a  adolescência...  mas  não  me  recordo  de  nada  em
especial.”

-”Tudo bem... então descreva em detalhes como você se sente em relação
a isto”.

-”Quando penso ou quando estou com um homem...  sinto  no peito algo
gigante... grande... que me apavora... parece que vai me engolir... e tento
afastar isto de mim... mas não consigo... e acabo estragando tudo”.

-”Se você pudesse escolher algo para simbolizar isto o que poderia ser?
Fale a primeira coisa que vier em sua mente”.

-”Humm – ela mudou a fisiologia, seu rosto ficou tenso – É uma grande
onda... parece que vai me engolir... é horrível”.

-”Muito bem... abra os olhos e respire fundo soltando bem o ar”... e acionei
a âncora instalada de bem estar enquanto dizia... “agradeça a sua mente
por esta preciosa informação e vamos dar atenção para isto... pode ser”?

-”Sim, eu quero”.

Peguei uma cadeira e coloquei na frente dela dois passos de distância (a
distância é variável).

-”Por favor, vamos fazer de conta, usando a imaginação, que você pode
colocar simbolicamente esta “onda” na cadeira aqui a sua frente”?

-”Vou  tentar.  Pronto...  ela  é  muito  grande”...  (incentivei  que  continuasse
descrevendo) “ela é gigante e eu sou bem pequena perto dela... ela é azul...
fria... e se movimenta na minha direção... parece que quer me engolir”.



12

-”Como ela está conectada em você? Onde você sente em seu corpo”?

“Ela está presa em meus olhos e garganta... quero gritar mais não posso”.

-“Aqui você pode. Grite”. E ela gritou... e chorou.

-”Nossa... estou olhando para a onda mas está me vindo uma cena... sou
pequena na beira do mar e meu irmão é muito grande e parece que ele vem
brincar  comigo  e  vem  me  afogar...  tenho  medo  dele  e  quero  mantê-lo
distante... grito e ninguém me ouve. Os olhos de meu irmão são azuis da
cor da onda. Nossa, lembro que isso aconteceu quando eu tinha por volta
de 5 anos e nunca mais havia pensado nisto... mas minha relação com meu
irmão sempre foi tensa... quero fugir dele... ele me sufoca”.

E surpresa falou: “Ah acho que é por isso que tenho tanto medo do mar... e
a sensação é igual quando vou ter relação com os homens”.

Deixei uns instantes ela chorar para aliviar a carga emocional de seu corpo
e depois continuei conduzindo.

-”Mantenha esta imagem na cadeira a sua frente... quem está ali agora”?

-”É meu irmão gigante... ligado por um fio grosso e gosmento nos meus
olhos e garganta”.

-”Faça de conta que você pode conversar com ele por uns instantes... pode
ir até lá ou de onde você está... (pausa). Agora pergunte o que ele quer de
bom para você nesta relação”?

-”Ele diz que só queria brincar comigo no mar... mas a onda veio e deu
caldo em mim... como ele era pequeno também não conseguiu me pegar...
quase me afoguei... mas ele quis me proteger... por ser o mais velho da
casa. Nossos pais são separados desde aquele tempo”. Ficou emocionada.

-”Agradeça-o pela boa intenção...  (pausa) e diga o que você gostaria de
dizer a ele”...

-”Já cresci... sou adulta e sei me cuidar... Obrigada, mas pode parar de se
preocupar comigo”.

-”Muito bem... então use sua imaginação, sua respiração e seu corpo para
modificar esta cena”...

E ela soltou respirações bem altas e com as mãos ia mexendo na altura dos
olhos  e  garganta  como  se  tirasse  algo  dali:  -”Estou  diminuindo  ele  de
tamanho... está ficando na minha altura... estou tirando o fio e devolvendo
para ele...  para que ele use esta proteção agora com quem necessitar...
(pausa)... PRONTO... estou limpa”.

-”O que você quer fazer agora com isto tudo”?

-”Quero perdoá-lo”.

Usamos a técnica do perdão “hooponopono” onde eu falava e ela repetia
em voz alta:

-”(fulano) Eu sinto muito. Eu te perdoo... Me perdoe... Amo você (ou respeito
você)...e Sou grata”.

Ela repetiu várias vezes e se emocionou agora aliviada.

-”Como está se sentindo”?

-”Muito bem... relaxada”...

-”Falta algo para ficar melhor ainda... deixe sua intuição e imaginação lhe
ajudarem”?
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-”Sim...  estou colocando ele dentro de uma luz azul e assoprando pra ir
para o coração de Deus...

Deixei-a fazendo isto silenciosamente alguns instantes.

-”Como está agora”?

-”Ótima”. E sorriu.

-”Por favor lembre da onda... como ela vem na sua mente”?

-”Ahhh... não está mais onda... é um mar bem rasinho e manso... onde eu
molho os pés e me divirto”...

-”Isto... então imagine-se levando estes aprendizados para o futuro”...

-”Humm  muito  bom...  me  vejo  mais  solta  nas  relações...  brincando...
sorrindo... e com um namorado... depois me vejo casando... e tendo filhos
daqui uns anos... que gostoso”.

-”Muito bem. Volte para o Presente e repita:

“Eu Confio que é possível porque Eu Mereço. Eu Acredito que estou curada
porque eu Mereço”.

E ela repetiu.

-“Agora de 1 a 10 que nota você se dá ao fazer estas afirmações”?

-”10”. E sorrindo me deu um gostoso abraço.

Interpretação da Metáfora pela PNL “A Onda” (SLAVIERO, 2015, p. 110)

Nas três sessões seguintes foi trabalhada a técnica de PNL de “Boa Formulação de

Objetivos”, após aplicação de relaxamento em que a paciente imaginou a metáfora

ideal de relacionamento e depois a cliente desenhou e criou afirmações positivas

para repetir em casa durante meditações contendo visualizações. Momentos em que

surgiram quaisquer impedimentos, foram trabalhados com a técnica EFT (Emotional

Freedom  Technique) juntamente  com  a  Linha  do  Tempo,  usando  linguagem

metafórica surgida no dia. A paciente continuou fazendo os exercícios em casa. A

relação da paciente com o irmão ficou mais tranquila, ela soube colocar limites com

respeito  e  algum  tempo  depois  ela  estava  com  uma  relação  amorosa  forte  e

duradoura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seja por meio de metáforas, parábolas ou contos de fadas a intenção é sempre

fazer com que leitor ou ouvinte, seja criança ou adulto, encontre uma solução para o

conflito em questão. Estas estórias fazem com que a pessoa encontre dentro dela

mesma uma resposta, um estímulo, que se faz necessário, para que ela consiga

ultrapassar seus limites, para que saia da zona de conforto em que se encontra, a

qual permanece ancorada e amadureça mental e ou emocionalmente. As estórias

permitem  que  a  pessoa  seja  apresentada  a  uma  solução  ou  várias  novas  e

diferentes ideias para resolver o problema pelo qual vem por seguidas e repetidas

vezes tentando resolver sem qualquer efeito.
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