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RESUMO 

A Programação Neurolinguística (PNL) é uma disciplina que desenvolve habilidades  
para um melhor crescimento e mudanças significativas na vida de quem a pratica. A 
partir desse estudo, do autoconhecimento e das transformações positivas que essa 
ferramenta possui, a expansão da consciência se torna algo natural. O despertar 
para uma nova visão de mundo, transformação interna e a ampliação de horizontes 
se fazem presentes, modificando as relações consigo, com os demais e com o 
mundo. 
Esse trabalho tem como objetivo relatar as variadas formas e vantagens da 
aplicação do PNL no cotidiano, com o enfoque nas mudanças de percepções da 
realidade, ou seja, a expansão da consciência e seus níveis. Relatando algumas 
técnicas utilizadas, descrevendo seu uso e modificações conscientes de padrões e 
hábitos, que se instalam no subconsciente.  
O autodesenvolvimento traz consigo a liberdade de escolhas e conquistas das 
metas. Portanto, conclui-se que quanto mais se pratica, utiliza, e se vive em um nível 
de consciência mais elevado, a vida se torna mais leve e plena. 
 

PALAVRAS CHAVES:  

 Programação Neurolinguística, Autoconhecimento, Libertação. 

 

 

ABSTRACT  

.Neurolinguístic Programming is a discipline that develops abilities for a better growth 
and meaningful changes in the life of those who practice it. Based on the study, from 
self-knowledge and positive changes that this tool has offers, conscience expansion 
becomes something very natural. The awakening to new world vision , the inner 
changing, the broadening of horizons are present, modifying the relations with 
oneself, with the others and with the world. 

The aim of this study is to report the many forms and advantages of NLO application 
in day-to-day, focusing on reality perception changes, in other words, the conscience 
expansion and this levels. Reporting some of the techniques that were used, 
describing their usage and the conscious changes of patterns and habits that set up 
in the subcounscious.  
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The self-development brings freedom of choices and goals achievement. Therefore, 
one may conclude that the more you practice, use it, and live in a higher level 
conscience, life gets lighter and fulfilled.  

 

KEY WORDS: Neurolinguístic Programming, self knowledge, freedom. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente muito tem-se procurado pelo conhecer-se, o autoconhecimento. A 

evolução constante faz parte da vida de todas as pessoas, seja o crescimento pelo 

amor e situações positivas ou aprendizados pela dor e esforço.  

Essa busca constante de paz interior, equilíbrio e a necessidade de se tornar um ser 

melhor para si mesmo e toda a Terra, faz toda a diferença nos tempos em que vive-

se. (LIMA, 2015) 

A normose que se instalou na sociedade, decretando regras e  normas de condutas- 

que nem sempre são saudáveis, manipulando de certa forma a maneira de ser, agir 

e reagir no cotidiano. Constantemente se e condicionado a viver com certos hábitos 

e padrões, seguir uma mesma moda, comer em certos restaurantes e alimentos, 

assistir programas na TV, entre outros hábitos que são programados pela sociedade 

e que a população se acostuma e acredita que é normal. Muitas vezes nem é 

percebido tais comportamentos, pois já é algo rotineiro. Pode-se fazer um paralelo a 

isso, quanto a padrões e reações negativas que já estão enraizadas e que se tornam 

decorrentes (BURLAMAQUI,  2011). 

Padrões e hábitos mudam, a partir de uma percepção da existência desses e um 

esforço continuo para um novo nível de consciência. Se por repetição se constrói um 

padrão, pode-se transformá-lo em um novo hábito mais saudável a partir de um 

processo sistemático de repetições de outro padrão ou pensamento. Tem-se todo o 

poder para criar a cada instante uma nova realidade. ( BURLAMAQUI, 2011)  

 Através de uma vontade de se tornar melhor e viver uma vida mais harmônica, a 

descrição de padrões que já não são mais necessários e a real ação para fazer a 

mudança acontecer é a chave para se fazer grandes evoluções. Isso requer muita 

honestidade, plena atenção, disciplina e um esforço diário para se manter em uma 

nova frequência e criar novas reações químicas de prazer e alegria. (SHULTZ, 1995) 

A verdadeira mudança, ocorre de dentro para fora, a partir de uma expansão da 

consciência e uma nova percepção do todo. Mudando a forma de pensar, ocorre 

mudanças químicas dentro do corpo, pois as células produzem receptores 

específicos para armazenar as informações proveniente de pensamentos. Sendo 

assim, transformando os pensamentos, modifica-se as reações químicas do corpo, 
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transformando a percepção da realidade. Fazendo as mudanças necessárias 

internamente, o mundo ao redor muda automaticamente, tornando-se um co-criador 

da própria existência, direcionando o caminho para onde quer se chegar.(SHULTZ, 

1995;  SLAVIERO, 2015) 

Nas ultimas décadas, com o auge da tecnologia e disseminação constante de 

conteúdos, tornou-se mais fácil e acessível as pesquisas e exploração dos assuntos 

que se tem interesse. Estudos, artigos, livros e diversos textos sobre a evolução, 

maneiras de se manter em paz e harmonia, de se utilizar o cérebro e o 

autoconhecimento para se chegar a realização e sucesso. Portanto, as ferramentas 

estão em todos os lugares, basta a vontade de querer mudar e a utilização do 

próprio poder pessoal para realizar o que se deseja obter, seja algo físico, material 

ou espiritual. A responsabilidade é unicamente de cada pessoa, a sua ascensão 

depende de si, as chaves estão nas mãos de todos que almejam melhorar em algum 

nível  e isso requer muita disciplina e amor para alcançá-lo. (ZAGONEL, 2015)    

Demonstrar como se ocorre o autodesenvolvimento de acordo com a utilização das 

técnicas de PNL, as mudanças de vida e as percepções mais ampliadas de 

situações que pareciam não mais ter soluções, é o foco desse trabalho. De que 

maneira se tornar mais consciente e se viver de bem com a vida. 

 

Que meu corpo permaneça a escuta dos ensinamento de minha alma. Que 
minha alma permaneça a escuta dos ensinamentos da minha consciência. E 
que minha consciência permaneça a escuta do Espirito Santo. Que o 
mundo da pulsão se submeta ao mundo da alma, da psique. Que a psique 
seja iluminada, apaziguada, pelo espirito. Que este espirito permaneça em 
comunhão com a Fonte de tudo o que vive e respira. (JEAN-YVES 
LELOUP,19..) 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Os ensinamentos da Programação Neurolinguística consistem em atingir os 

objetivos que almejamos, alinhando o corpo e a mente há um novo paradigma de 

vida. Fazendo uma auto analise, desenvolvendo os sentidos, os dons, conhecendo 

melhor a si e aos outros, despertando um maior respeito a identidade de cada ser, 

trazendo ferramentas para a mudança necessária para cada fase e situação da vida. 

O PNL é um estudo aprofundado da mente, distinguindo suas funções e trazendo 

seu verdadeiro poder, que é co-criar a realidade de cada ser, sendo congruente com 

o que deseja para a vida. É um estudo das experiências com um olhar voltado para 

dentro, usando diversas técnicas para o desenvolvimento de estados mais evolutivos 

do ser. (CONNOR, 2001, TOLLE, 2007) 

De uma maneira simplificada, o estudo da mente consiste em descrever seus 

aspectos e seu modo de funcionar. Para assim, utilizar o máximo possível de seu 

potencial.  

A mente consciente é a racional, a mente subconsciente é a não-racional. Toda 

mudança ocorre primeiro no nível inconsciente e só com o decorrer do tempo se 

conscientiza dela. A subconsciente armazena informações,  é o armazém e o banco 

de dados de todos os pensamentos, sentimentos, imaginações, hábitos, impulsos e 

desejos. ( CONNOR,2001; STONE, 2006). 

A maneira como se age, pensa e se comporta, são de acordo com os programas 

instalados desde a infância, como programações familiares e sociais. Armazena-se  

todos os hábitos, positivos e negativos. Assim, formando uma percepção da 

realidade conforme foi adicionado na mente. Dessa maneira, criando crenças e 

paradigmas limitantes, que cortam e bloqueiam outras percepções de certas 

circunstancias da vida. Algumas dessas crenças e valores são inconscientes, porém 

direcionam as atitudes sem a percepção do quão poderosos eles são. O limite é uma 

fronteira criada apenas pela mente. ( STONE, 2006 ) 

Toda crença é um obstáculo, que deve ser superado. A PNL acredita que o 

inconsciente é positivo, pois é nele que pode-se concluir as experiências e ganhar a 

sabedoria necessária para futuros acontecimentos. ( CONNOR, 2001). 



5 

 

 
 

O grau de identificação com a mente, e como esta interfere nas atitudes, que irá 

demonstrar o nível de consciência. ( BURLAMAQUI, 2011) 

Em um de seus ensinamentos BUDA citou:  “A lei da mente é implacável, O que 

você pensa, você cria; O que você sente, você atrai; O que você acredita, torna-se 

realidade.”    

Demonstrando o poder que existe dentro de cada ser e da grande responsabilidade 

de se criar o próprio destino. Cria-se a cada pensamento e sensação interna,  novos 

caminhos a cada instante.  Esse é um ensinamento de muitos anos atrás, o qual se 

faz presente durante todo esse tempo. BUDA demonstrou a força do pensamento e 

que vivendo de acordo com seu propósito maior, mantendo-se firme no caminho, 

pode-se chegar a iluminação.  

A vida é formada por diversos fatores que ocorrem para o crescimento de cada ser. 

São testes e desafios, que tem como objetivo maior, o crescimento evolutivo. A 

maneira como se observa esses obstáculos  é o que difere os níveis de consciência. 

Segundo CHOPPRA (2012), existem três níveis de consciência: O nível um é a 

contração da consciência, onde encontra-se os obstáculos, problemas, confusão. 

Nada parece funcionar. Existe o medo, a insegurança, a indecisão e por 

consequência a frustação. Nesse nível, tende-se a defender o comportamento 

mecânico como consequência dos eventos externos, sendo vítima da realidade. 

Infelizmente, a sociedade atual, tem vibrado e alimentado esse estado de 

consciência, utilizando a mídia e manipulação em massa, enfatizando ainda mais o 

medo. É o nível onde o poder pessoal é muito baixo e as escolhas são direcionadas 

por terceiros.  

O nível dois, que se prossegue é o da expansão da consciência. Começa a 

reconhecer a influência do interno sobre o externo e isso desencadeia um anseio por 

experienciar a realidade de uma maneira mais construtiva, em maior sintonia com o 

que se quer. Começa a assumir que as reações não são prisioneiras do externo. 

Neste nível as soluções começam a emergir, a visão se estende além do conflito. 

Acaba atraindo por ressonância ajudas, clareza e mais determinação.  

O terceiro e último nível se refere a consciência pura, onde não existem problemas, 

tudo faz parte do plano divino, sem resistência ou apego. É um termo de maestria 

sobre as diversas áreas da vida. O principal traço quando se está nesse nível é o 
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significante estado de presença e discernimento, resultado de um trabalho de 

autoconhecimento. É a criatividade e as criações sem limites, a consciência da 

unidade com o todo. Neste estado mais elevado do ser, tudo o que se pensa se 

concretiza, sempre visando o bem maior de todos ao redor. É a vibração do amor, 

que é a energia mais poderosa que existe. 

Nota-se, que a maneira como enxerga-se a vida, os desafios que aparecem e as 

oportunidades que se apresentam, diferem de acordo com cada pessoa. Isso 

provem, por um mundo interno repleto de crenças, percepções, valores, expectativas 

e sentimentos que cada um traz consigo, no âmbito mais profundo do seu ser. 

Quando ocorre a mudança de um desses alicerces internos, ocorre a mudança de 

consciência. Nesta parte, o uso adequado de técnicas de PNL são um instrumento 

valiosíssimo, pois quanto mais alerta ao seus padrões repetitivos e vícios 

emocionais, mais preparado para os desafios estará. (CONNOR, 2001, SLAVIERO, 

2015). 

A mudança ocorre primeiramente com a percepção de um comportamento que não 

mais se encaixa na conduta de vida. Vícios e repetições de atitudes são estruturas 

neurológicas que são alimentadas com comportamentos.  

Quando certas quantidades de neurônios são ativas em conjunto e tem-se uma 

relação entre eles, forma-se uma rede neural. Na consciência, quando uma rede 

neural dispara, cria-se uma identidade, que nada mais é do que já se tem como 

experiência ou referencia a respeito de um assunto especifico.  

Para a neutralização de um vício emocional ou comportamento inadequado, deve-se 

trazer a consciência a um novo modo de olhar a realidade, isso requer muita 

persistência. Adicionando a vontade, que é um dos impulsores mais potentes que 

existe e a ação correta, a mudança é inevitável. (SHULTZ, 1995). 

Como demonstra STONE, em Psicologia da alma,  para gravar uma nova crença no 

subconsciente demora 21 dias, ou seja, qualquer técnica deve ser aplicada 

interruptamente por no mínimo esses dias. 

De acordo com GEORGE SHAW:  “É impossível progredir sem mudanças, e aqueles 

que não mudam suas mentes não podem mudar nada”. Demonstra que a vida se 

refere a transformações, cresce-se e evoluí a cada instante, com cada experiência. 

E para isso, elevando pensamentos tem como consequência mudanças estruturais. 
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Pode-se dizer que PNL, usa as palavras para modificar os pensamentos visando a 

mudança dos sentimentos e, consequentemente, das emoções. Modificando suas 

palavras, novas frequências irão se instalar. 

Portanto a necessidade de se manter positivo, pois apenas com a influência de 

palavras alegres e otimistas, mudam as reações químicas do corpo transformando o 

estado emocional e mental. Procurando despertar uma nova visão, um olhar mais 

consciente para desafios que se apresentam no decorrer da vida. 

 Muitas pessoas, por estarem inseridas em um sistema de crenças muito negativo, 

têm a tendência a identificar-se com o negativo muito mais que o positivo. O copo de 

agua esta meio cheio ou meio vazio? Positividade e alegria são molas propulsoras 

para se viver em um estado mais leve, saudável e feliz. Manter-se nessa frequência 

o maior tempo, e possível e traz com ela relações mais harmônicas e caminhos 

abertos.  (SLAVIERO, 2015; STONE; 2006; YOGANANDA, 2008;) 

Quando se luta pelo autodesenvolvimento, tem-se uma noção mais ampla de como 

se pode  lidar com os relacionamentos externos, pois PNL traz como base o respeito 

pela visão de cada pessoa. Cada pessoa é única nesse planeta, com sua bagagem 

que difere completamente de outro ser. Não existe uma verdade absoluta, mas sim 

pontos de vistas diferentes. PNL em si, tem como premissa que todo comportamento 

tem uma intenção positiva, ou seja, foi a melhor escolha que poderia fazer no 

momento. Elevando o nível de consciência, as escolhas são realizadas 

primordialmente no amor e no bem maior do próximo. (SLAVIERO 2015) 

Existem diversas técnicas utilizadas na Programação Neurolinguística, e  cada uma 

possui uma estrutura embasada na liberação de velhos padrões e a vinda de novas 

oportunidades de crescimento. São descritas  superficialmente algumas 

modalidades que tem como objetivo desenvolver a obtenção de relacionamentos 

mais harmônicos e conquistas de objetivos práticos. As técnicas desenvolvidas 

consistem em: Objetivos, Rapport,  Âncoras e Linha de tempo. 

A formulação de objetivos é uma ferramenta para se conhecer seu objetivo e usar o 

foco mental para conquista-lo. Descrevendo seu objetivo, definindo se ele é 

saudável para si e todos ao redor, se é ecologicamente correto e se realmente 

necessita desse objetivo. ( CONNOR 2001, SLAVIERO, 2015)  



8 

 

 
 

A vida consiste em muitos desafios, obstáculos e oportunidades, com o uso de 

descrever o que  realmente se quer alcançar, quais são os obstáculos, o que se 

ganha  e se perde com esses objetivos, tem-se uma visão mais ampla do que se 

quer e consequentemente ir em busca e concretizar essas metas. Com muita 

disciplina e constância, perdão e humildade, força e poder pessoal, acreditar 

firmemente que se está no caminho que o coração guiou, e que as metas 

estabelecidas estão sendo concretizadas no mais alto amor. 

O Rapport consiste no relacionamento de respeito mutuo com as pessoas, 

escutando-as verdadeiramente e entendendo a visão que ela tem sobre as 

circuntâncias, sem impor uma verdade absoluta. É a empatia, estar no presente. 

O uso de  Rapport, deveria ser constante em todos os relacionamentos, pois quando 

se tem empatia pelo próximo, mantendo sua opinião, se observa um olhar mais 

compassivo. Se a aplicação do Rapport fosse constante, um grau mais elevado de 

compreensão seria instalado no planeta. Obtendo-se relacionamentos mais felizes e 

de mais paz. (SLAVIERO, 2015)  

Âncoras são um tipo importante de programas, são para reagir instantaneamente, 

muitas vezes com muito vigor, e normalmente inconscientemente, a gatilhos e 

estímulos. Pode-se criar ou alterar âncoras para ajudar a gerar os resultados que se 

deseja.  Âncoras são parte muito importante da vida, pois constroem hábitos. Podem 

estimular uma ação ou podem mudra o estado emocional. Podem trabalhar sendo 

visuais, auditivos ou cinestésicos.  

Uma experiência intensa pode estabelecer uma âncora. Caso a emoção envolvida 

for menos intensa, pode-se estabelecer uma âncora pela repetição. (CONNOR, 

2001)  

Linha do tempo, é uma ponte entre seu presente com uma intenção de um objetivo 

no futuro, usando seus atributos já utilizados no passado. Faz também uma limpeza 

das emoções negativas do passado, que já não são mais necessárias. É uma  

viagem na linha de sua história, com o objetivo maior de trazer a qualidade que 

necessita para obter o sucesso. O passado, presente e futuro são propriedades da 

consciência. O passado é uma fonte de aprendizados, é um tesouro guardado com 

todas as experiências acumuladas de uma vida. O presente é o aqui e agora, é o 
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momento criativo, onde pode-se realmente fazer acontecer a diferença. O futuro são 

infinitas possibilidades.   

Se a sua atenção estiver no presente, a intenção futura manifestará, pois o futuro é 

criado no presente. Aceitando o presente como se é, trazendo as experiências do 

passado e projetando a intenção de um futuro melhor, tudo pode-se ser criado.  

A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente, em 

última análise ilusória (SLAVIERO 2015; CHOPPRA, 2012; ZAGONEL, 2015) 

Para todo desafio, existe uma ou diversas soluções. De acordo com um dos 

pressupostos da PNL,  não existem fracassos, apenas resultados. Se o resultado é 

diferente do qual é almejado, pode-se então, mudar os comportamentos e 

ferramentas utilizadas. São diversos os caminhos, basta acreditar, se trabalhar 

internamente e agir da forma coerente para se chegar aonde se deseja. 

As respostas para qualquer desafio, ou aparente problema, estão sempre dentro de 

cada pessoa. Cada ser, possui um mapa, uma bússula interna e um destino a ser 

alcançado. Basta alinhar tais instrumentos para que o processo positivo ocorra. 

A confiança em si é o primeiro passo para o sucesso. Quando acredita-se que 

verdadeiramente pode mudar, crescer e evoluir, as consequências serão 

maravilhosas. Acreditar no potencial infinito que existe dentro de si e obterá tudo o 

que sempre sonhou. 

Decorrente de estudos e o ampliar do mapa interno, tudo o que vibra internamente, 

por ressonância se tornará realidade externamente. Tudo é frequência e vibração, 

cria-se a realidade a cada momento com o que se pensa e sente. Pode se criar uma 

realidade plena somente emanando sentimento de alegria e paz, e o propósito 

dessa vida, é manter-se o máximo de tempo possível nesses sentimentos elevados. 

( CHOPPRA, 2012) 

Com os ensinamentos, conhecimentos das técnicas de PNL, tem-se  um mecanismo 

de grande importância para ser livre, nas escolhas e de padrões. Para aprender a 

observar e agir com mais facilidade e ampliar o mapa do mundo trazendo a 

libertação de velhos paradigmas. É o despertar para uma nova consciência muito 

mais elevada. 
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EXPERIÊNCIA PESSOAL 

 

 

No decorrer do curso de Programação Neurolinguística, pode-se observar uma 

mudança significativa na vida pessoal e profissional.  

Foi usado principalmente as técnicas de Rapport, que com sua aplicação constante, 

tornou as relações mais próximas e profundas, trazendo ainda mais amizades e 

encontros harmônicos. 

As práticas de objetivos, demonstrou ser algo muito edificante para alcançar os 

objetivos que pareciam ser muito distantes, que com o planejamento adequado, 

tornou-se uma realidade próxima. 

O exercício da linha do tempo, mostrou-se uma ferramenta muito valiosa. Com ela, 

pode-se perceber a importância do tempo. O quão importante é agradecer as 

experiências passadas, o como é bom planejar o futuro e sim, como é necessário 

viver o presente. O aqui e o agora,  é a única constante na vida, o único lugar onde a 

vida pode ser encontrada. Assumir a responsabilidade por este momento presente é 

estar em harmonia com a vida. 

A aplicação dessas ferramentas no cotidiano, faz uma diferença exorbitante. 

Trazendo benefícios de âmbito físico, mental, emocional e espiritual. A mudança, o 

crescimento é inevitável. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A jornada na Terra, se refere a viver com um nível de consciência cada vez mais 

próximo ao da unidade. Que é a consciência das oportunidades e desenvolvimentos 

de talentos e serviços em prol do bem geral. 

Viver uma vida leve, com bons pensamentos e sentimentos. Procurando atingir 

metas mais elevadas e trabalhar internamente e externamente para alcançá-lo. 

Nota-se que o uso correto da Programação Neurolinguística, transforma uma das 

ferramentas mais poderosas que o ser humano tem, que é sua mente e, que por 
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consequência, ira transformar seus pensamentos, atos e a  sua vida. A PNL traz 

autodesenvolvimento e mudanças positivas. O ego, os padrões construídos ao 

decorrer da vida não querem mudar, gostam de ter o controle A real aplicação das 

suas técnicas promove transformações palpáveis no ser, obtendo essa libertação e 

tomada de poder absoluto. 

A força que existe dentro de cada ser é ilimitada, porém os tetos e bloqueios são 

criados pelas crenças e paradigmas que quebram o desenvolvimento e evolução.  

Portanto, a necessidade de se auto conhecer,  se abrir a novas experiências, e 

valores,  agradecendo as oportunidades que a vida demonstra a cada instante, todo 

o redor vai se transformando em uma vida mais leve e saudável. 

Tudo pode ser melhor sempre, os relacionamentos que não vão bem, melhoram. O 

emprego que não gosta, pode ser modificado,. A vida pode se tornar mais bela, com 

apenas uma atitude interna de querer ser melhor, mudando e transformando a 

percepção da realidade.  

 A medida que a vida se desdobra, a consciência se expande sem limites. Basta 

ter como meta o desenvolvimento interno e utilizar dos ensinamentos que se adquire 

durante o caminhar da vida.  

Ao se ir para dentro, a própria existência de um problema significa que a solução 

existe. Para tudo se tem uma resposta e uma saída, uma nova estrada a ser 

percorrida. 

O acreditar que pode-se chegar ao caminho escolhido, já é meio caminho andado. 

Adicionando a persistência, o trabalho constante, a disciplina, a humildade, entre 

outras qualidades.  

A grande responsabilidade esta nas mãos de cada pessoa que obtém essas 

técnicas. O uso adequado, para o bem maior de todos deve ser o foco. Quanto mais 

consciência, mais se deve ser exemplo naquilo que se faz. 

Ser livre de padrões e condutas é uma escolha que promete muitos frutos positivos, 

só o fato de se ter uma gama maior de possibilidades, já o torna o caminho mais 

atraente e seguro. Traz dentro da escolha consciente, a força do poder pessoal, que 

nada mais é que direcionar o seu querer para a construção do que se quer. O 

sucesso na vida pode ser definido como a expansão continua de felicidade e a 

realização progressiva de objetivos compensadores.  
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Portanto, elevar o nível de consciência torna o ser mais livre, um agente de 

mudanças e transformações de si mesmo e todos os que estão a sua volta. O 

mundo necessita de pessoas com um nível elevado de consciência, para que assim, 

eleve seu grau de amor, compaixão e solidariedade. Transformando a si, muda-se o 

mundo. 
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