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Introdugao

A mudanza é um processo em varios níveis... Fa-

zemos mudanzas no ambiente em que vivemos. Faze-

mos mudanzas nos comportamentos, com que inte-

ragimos com o ambiente em que vivemos. Fazemos

mudancas em nossas capacidades e ñas estrategias,

com que dirigimos e guiamos nosso comportamento.

Fazemos mudanzas em nossas cren?as e nos sistemas de valo
res, com que motivamos e reforcamos nossos sistemas e mapas de

orientacáo.

Fazemos mudancas em nossa identidade, com a qual seleciona-

mos os valores e crengas que orientam nossas vidas.

Fazemos mudanzas em nosso relacionamento com as coisas maio-

res do que nos, aquelas que a maioria das pessoas chama de coisas

espirituais.
Este livro trata da obten?áo de mais escolhas em um nivel espe

cífico de mudanca — o nivel das crencas. O objetivo deste livro é

fornecer as ferramentas conceituais e ¡nterativas necessárias á com-

preensao e á obtengo de mais escolhas dentro do sistema de crengas

que orienta nosso comportamento no mundo em que vivemos.
Comecei a estudar mais profundamente o processo de mudanga

de crencas em 1982, quando minha máe teve urna recidiva de um cán
cer de mama, com urna metástase profunda e poucas chances de re-

cuperacao. Foi enquanto a ajudava no dramático e heroico caminho
da recuperacáo, do qual descrevo alguns elementos neste livro, que
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me liguei intimamente aos efeitos das crencas sobre a saúde e a ou-
tros níveis de mudanza necessários para que urna mudanza compor-
tamental seja completa e duradoura.

O primeiro seminario sobre "crencas e saúde" foi realizado em
dezembro de 1984. A maioria dos conceitos e técnicas descritas nes-
te livro é o resultado desse programa, dos programas que se segui-

ram e também do trabalho que fiz com pessoas que cstavam passan-
do por mudancas que afetavam sua saúde e transformavam sua vi

da. Embora as raízes dos conceitos e técnicas apresentados neste li
vro tenham tido urna repercussáo profunda e ampia, eles baseiam-se

fundamentalmente nos principios e técnicas da Programacáo Neu-
rolingüística. As fontes do material aqui incluido foram principal
mente seminarios ayancados de PNL, nos quais a questáo das eren-

gas estava sendo apresentada e tratada como um conhecimento de
nivel avancado.

Este livro foi escrito de forma que o leitor possa se sentir um

participante de um seminario real. Imagine-se presente, vendo os
exemplos, ouvindo as perguntas e respostas e participando dos de
bates e exercícios.

O objetivo principal deste livro é fornecer a maneira de criar

urna mudanca de crenca — embora eu espere que o leitor também
possa se inspirar nos conceitos e exemplos das pessoas que fazem parte
do livro.

Também gostaria de avisar que a PNL está se desenvolvendo
com tal rapidez que já temos atualizacoes e novas técnicas, suficien

tes para a publicacáo de um segundo volume. Portanto, recomendó

que o leitor veja neste livro urna forma de expandir suas próprias

crencas a respeito das responsabilidades e métodos envolvidos no pro-
cesso de mudanca duradoura, e nao apenas urna descricáo de técni
cas ou procedimentos.
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1

Crencas:

identificado e mudanca

Em 1982, a vida da minha máe chegara a um ponto

de transicáo. Muitas coisas estavam mudando para

ela. Com o füho mais novo saindo de casa, ela esta

va sendo obrigada a encarar o que isso significava

para a sua vida. A firma jurídica em que meu pai

trabalhava estava fechando, e ele decidirá abrir seu próprio escrito

rio. A cozinha, o coracáo da casa, havia se queimado, e ela sentia-se

frustrada e chateada, porque aquele era "o seu lugar", representava

de certa forma sua identidade dentro do sistema familiar. Além dis-

so tudo, ela estava trabalhando muito como enfermeira para varios

médicos e "morrendo de vontade de tirar urnas ferias".

Em meio a todo esse estafante processo de mudancas, ela teve

urna recaída de cáncer de mama, o que criou urna metástase para

o cránio, a espinha dorsal, as costelas e a pelvis. O prognóstico dos

médicos nao era nada bom: eles básicamente disseram-lhe que fa-

riam o possível para "lhe dar o máximo de conforto".

Minha máe e eu passamos quatro longos dias trabalhando suas

crencas sobre si mesma e sobre sua doenca. Usei todas as técnicas

de PNL que me pareceram adequadas. Era um trabalho muito can-

sativo para ela. O tempo em que nao estávamos trabalhando, ela co-

mia ou dormia. Ajudei minha máe a modificar algumas crencas li

mitadoras e a integrar conflitos importantes, causados por todas as

mudancas que haviam ocorrido em sua vida. Como resultado do tra-
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balho que fizemos com suas crencas, ela teve uma melhora formidá-

vel era sua saúde e decidiu nao mais seguir o tratamento quimioterá-

pico, de radiacáo ou qualquer outro tipo de terapia tradicional. No

momento em que comecei a escrever este livro (setc anos mais tar

de), sua saúde estava excelente, sem nenhum síntoma de cáncer. Ela

nada um quilómetro varias vezes por semana e vive uma vida plena

e prazerosa, que inclui viagens á Europa e papéis em comerciáis pa

ra a televisáo. Tornou-se fonte de inspiracáo para todos os que so-

frem de doencas consideradas fatais.

O trabalho que fiz com minha máe foi essencial para o desen-

volvimento dos modelos de PNL no trabalho com a saúde, crencas

e sistemas de crenca. Os modelos que uso atualmente evoluíram con-

sideravelmente nos últimos sete anos e seráo tratados neste livro.

Mesmo antes de trabalhar com minha máe, eu estava curioso

sobre os sistemas de crenca, percebia que, mesmo depois de um tra

balho "bem-sucedido" de PNL, algumas pessoas nao mudavam. Ao

examinar as causas disso, com freqüéncia descobria que as pessoas

tinham crencas que de certa forma negavam a mudanca que deseja-

vam obter. Um exemplo típico aconteceu durante uma palestra para

professores de educacáo especial. Uma professora levantou a máo

e disse: "Sabe, acho que a estrategia para soletrar corretamente é

ótima, e eu a uso com todos os meus alunos. Mas para mim ela nao

funciona". Fiz um teste com ela e descobri que na verdade a estra

tegia de PNL funcionava com ela. Podia ensiná-la a soletrar uma

palavra corretamente, de tras para a frente e de frente para tras. En

tretanto, como nao acreditava que podia soletrar, ela depreciava sua

nova capacidade. Essa crenca fazia com que ela anulasse todos os

indicios de que realmente podia soletrar.

Os sistemas de crenca sao a grande moldura de qualquer traba

lho de mudanca. No momento em que as pessoas estáo vivas e po-

dem assimilar informales, é possível ensiná-las a soletrar. No en-

tanto, se elas acreditarem que nao podem fazer uma coisa, váo des-

cobrir uma maneira inconsciente de evitar que a mudanca ocorra.

Váo encontrar uma forma de interpretar os resultados de modo que

possam conformá-los ás suas crencas. Para fazer com que aqueta pro

fessora usasse a estrategia para soletrar corretamente, era preciso,

antes de mais nada, trabalhar sua crenca limitadora.

Um modelo de mudanga com a PNL

Ao trabalhar com qualquer crenca limitadora, o objetivo é, par-

tindo do estado atual, chegar ao estado desejado. O primeiro e mais
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importante passo é identificar o estado desejado. É preciso ter urna
representacáo clara do objetivo final. Por exemplo, quando traba-

lhamos com um fumante, é preciso fazer com que ele pense no que

fará com seus amigos e conhecidos, com seu trabalho, seu lazer etc.

quando parar de fumar. Quando ajudamos a pessoa a estabelecer

seu objetivo, estamos iniciando o processo de mudanca, porque o

cerebro é um mecanismo de cibernética. Isto significa que, a partir
do momento em que ela tenha certeza do seu objetivo, seu cerebro

irá organizar seu comportamento inconsciente para poder atingi-lo.

Ela comecará automáticamente a obter informacóes autocorretivas,

que a manteráo no caminho em direcáo ao objetivo desejado.

Há pouco tempo, tomei conhecimento de urna pesquisa que con

firma esse fato. Em 1953, numa tese de mestrado apresentada numa

universidade do leste dos Estados Unidos sobre a fixacao de objetivos,

um pesquisador descobriu que apenas 3% dos alunos tinham colo

cado por escrito seus objetivos de vida. Em 1973, os ex-alunos da

turma de 53 foram entrevistados, e descobriu-se que os 3% que ha-

viam colocado por escrito seus objetivos tinham ganho mais dinhei-

ro do que todo o resto da turma. Este é um exemplo de como o cere

bro pode organizar o comportamento para atingir um objetivo.

Após identificar o que se deseja, é necessário reunir informa

cóes sobre a situacáo atual, isto é, o estado atual em que a pessoa

se encontra. Ao comparar o estado atual com o estado desejado, é

possível determinar que habilidades e recursos sao necessários para

atingir o estado desejado.

A fórmula de mudanza

Apresento minha fórmula simples de mudanca na PNL:

Estado alual (problema) + Recursos = Estado desejado

Este é básicamente o processo usado em todas as técnicas espe

cíficas que a PNL desenvolveu ao longo dos últimos dezessete anos.

As vezes temos dificuldade em acrescentar os recursos ao estado atual.
Algo no pensamento da pessoa interfere. Entao, obtemos o seguinte

modelo:

Estado atual + Recursos = Estado Desejado

T T T

Interferencias

(inclusive as crencas limitadoras)
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Como reconhecer e trabalhar com as interferencias

Costumo brincar que as interferencias sao "terroristas internos"

que sabotam nossos melhores esforcos. Infelizmente, nao é possível

prender esse "terrorista" porque ele é um lado da pessoa que preci

sa ser desenvolvido e incorporado, e nao simplesmeme destruido. De-

vemos considerar a interferencia como uma mensagem de que outro
conjunto de recursos é necessário antes que possamos ir em direcáo
ao estado desejado.

Uma típica interferencia é aquela que existe dentro do individuo.

Ás vezes, vemos a pessoa tentar atingir um estado desejado sem se dar
conta conscientemente de que está obtendo beneficios do problema que

tenta superar. Vou dar alguns exemplos de como isso funciona.

Pode ser que uma mulher tenha dificuldade em perder peso por

que tem medo de que as pessoas se sintam atraídas ^.exualmente por

ela. Perder peso criaría ansiedade, porque ela nao sabe se será capaz

de lidar com esse tipo de situacao.

Quando um homem fica doente e recebe uma atencao especial

de sua familia, o que nao é habitual, esta situacao pode tornar-se

uma motivacao para continuar doente. Quando está com saúde, ele

nao recebe a atencao que deseja.

Lembro-me de um rapaz que tinha cáncer no ligado. Quando

lhe perguntei se algum lado seu se opunha á sua recuperacáo, ele de-

monstrou uma certa hesitacáo. Um lado seu estava preocupado, pois

ele já tinha dado uma festa de despedida para os amigos, onde todos

haviam chorado. Esse lado seu achava que, se ele recuperasse a saú

de, nao conseguiría sobreviver aquela ¡mensa emocáo. A partir dali

nada valia a pena, pois já tinha tido a maior experiencia da sua vida,

a da cerimónia do adeus. Sua incapacidade de ultrapassar essa expe

riencia excepcional era uma interferencia. Eu tinha de lidar com ela

antes de poder acrescentar outros recursos.

As interferencias podem ser de tres tipos. O primeiro ocorre quan

do algum lado da pessoa nao deseja a mudanca. Em geral, a pessoa

nao tem consciéncia desse seu lado. Trabalhei com um homem que

quería deixar de fumar. Todos os seus lados conscientes concorda-

vam com isso. Entretanto, havia um lado inconsciente de "15 anos

de idade" que achava que deixar de fumar seria um ato de confor

mismo. Caso deixasse de fumar, nao seria mais ele mesmo. Precisei

cuidar dessa questáo de identidade antes de lhe ofereccr maneiras ade-

quadas para se tornar uma pessoa independente. Para criar mudan-

cas, deve-se desejar mudar de maneira congruente.

Um segundo tipo de interferencia ocorre quando a pessoa nao

sabe como criar uma representacao da mudanca ou como agiría se
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mudasse. É preciso saber como passar do estado atual ao estado de-
sejado. Certa vez, trabalhei com um menino que tinha urna estrate
gia auditiva de ortografía e por isso nao conseguía escrever correta-

mente. Ele tentava resolver o problema falando em voz alta as le
tras. É obvio que nao conseguía escrever direito, pois para fazé-lo

bem é necessário "enxergar" a palavra e ter urna sensacao de fami-
liaridade ou de falta de familiaridade. Eu lhe ensinei a estrategia or
tográfica de memoria visual da PNL, e isso lhe deu a possibilidade

de escrever corretamente.

Isto nos leva ao terceiro tipo de interferencia. Urna pessoa pre

cisa se dar a chance de usar o que acabou de aprender. Existem mui-

tas maneiras pelas quais as pessoas nao se dáo a chance de mudar.
Urna pessoa geralmente precisa de tempo e espago para que a

mudanca aconteca. Se alguém tentou urna estrategia efetiva para per

der peso e nao viu resultados em poucos dias, nao se deu a "chan

ce" de mudar. Portanto, só ao se dar tempo a pessoa estará criando

a oportunidade de que necessita.

Outro exemplo dessa falta de oportunidade foi demonstrado

quando Tim Hallbom e Suzi Smith conversavam certa vez com urna

professora de faculdade sobre como ajudar as pessoas a criarem mu-

dancas em suas vidas. A professora disse: "Li sobre a técnica para

curar fobias em Usando a sua mente, mas nunca a utilizei porque

acho que é 'rápida' demais". Ela achava que, para ser efetiva, a mu

danca deveria ser um processo longo e doloroso. Tim e Suzi disse-

ram: "Já usamos este processo muitas vezes e temos provas de que

ele dura muito tempo". Ela respondeu: "Pouco me importa se du
ra. Aínda assim, é rápido demais". A professora era urna pessoa que

quería ajudar os outros de maneira mais eficiente, mas nao sabia co

mo, pois nao se dava a chance de aprender devido á sua crenca rígi

da e limitadora sobre a maneira como a mudanca deveria ocorrer.

Resumo

Em resumo, podemos criar mudancas:

1. identificando o estado atual;

2. identificando o estado desejado;

3. identificando os recursos adequados (estados internos, fisiología,
informacoes ou habilidades) necessários para passar do estado atual

ao estado desejado;

4. eliminando quaisquer interferencias por meio do uso desses recur

sos.
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É preciso querer mudar, saber como mudar e se dar a chance
de mudar.1

Outros elementos que influencian! a mudanca

Existem quatro elementos adicionáis relacionados ao fato de se
desejar mudar, saber como mudar e se dar urna chance de mudar.
Esses elementos sao: (1) fisiologia, (2) estrategias, (3) congruencia
e (4) sistema de creneas. Qualquer mudanca será de alguma forma
influenciada por esses elementos. Vamos dividi-los da seguinte ma-
neira:

• A fisiologia e as estrategias tém a ver com o 'saber como fa-
zer a mudanca". Como a pessoa executa um comportamento
específico?

• A congruencia e as crencas tém a ver com o "querer fazer"
ou com o "se dar a chance" de fazer. A pessoa tem de assu-

mir um compromisso pessoal pleno, sem lutar contra si mes-
ma ou contra outras pessoas, para ser capaz de atingir seu ob

jetivo. Tem de acreditar que é possível conseguir o que quer.

fl. Fisiologia

A fisiologia, no sentido em que estou usando o termo, tem a ver

com o acesso aos estados corporais corretos, com atingir os proces-

sos fisiológicos na modalidade adequada (visáo, audicao e tato) pa
ra fazer urna determinada coisa. Vou dar alguns exemplos. Estudei
leitura dinámica durante alguns anos e descobri que as pessoas que
léem rápido usam totalmente a fisiologia.

Um homem que observei faz o seguinte para se preparar para
ler: pega um livro, coloca-o sobre a mesa e depois se afasta, como
que se preparando para mergulhar nele. Volta a se aproximar, pega

o livro, vira-o rápidamente ñas máos e afasta-se novamente. Entáo,
realmente se prepara. Estala os dedos, afrouxa o colarinho, respira
profundamente, pega novamente o livro, senta-se e passa a ler rápi
damente. Sugiro que o leitor experimente... parece um tremor de térra.
Depois de se passar pelo processo inteiro de preparaváo, é impossí-
vel ler devagar! Por outro lado, quando queremos ler rápido e... (sus
piros...) nos sentamos muito a vontade, vai ser um pouco mais difí
cil ler rápidamente.

Um outro exemplo. Quando ensinamos alguém a fazer visuali-
zacoes, como parte do processo de mudanca, devemos fazer mais do
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que simplesmente dizer-lhe para criar urna imagem. É preciso tam-
bém que a pessoa adote a fisiología adequada. Por exemplo, se urna

mulher diz que nao sabe por que nao consegue criar urna imagem,

devemos observar sua postura. Se está sentada á vontade, respiran

do profundamente, em urna postura cinestésica, ou deixa a cabeca

pender para baixo e á esquerda, nao é de surpreender que ela nao

possa criar urna imagem visual, já que seu corpo está numa posicao

associada a sentimentos e a audicáo, e nao á visáo.

Minha metáfora para a fisiología (que chega a mudancas fisio

lógicas sutis, como os olhos voltados para cima para criar imagens

e para baixo no caso de sentimentos e sons) é a de um receptor de

televisáo ou radio. Existem varios cañáis que transmitem ondas de

televisáo. O televisor tem urna configuracáo fisiológica que permite

que essas ondas sejam captadas. Quando ligamos a televisáo no ca

nal 7, ela pega a freqüéncia dessas ondas, com pouquíssima interfe

rencia por parte das demais ondas.

As pessoas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Se

quero criar imagens internas, olho para cima e para a direita, minha

respiracáo torna-se superficial e meu corpo fica mais ereto. Entao

sou capaz de criar urna imagem.

As vezes, quando ligamos a televisáo no canal 3, temos interfe

rencia do canal 4. Isso também acontece com a nossa mente. Cria

mos a imagem que queremos, mas ela vem acompanhada de urna

voz que nao combina... Urna voz que diz: "Vocé nao é capaz de fa-

zer isto". Portanto, temos o som de outro canal — o canal auditivo.

Se usarmos a fisiología de maneira correta, podemos nos comportar

como queremos e chegar ao resultado desejado.

2. Estrategias

Em PNL o termo "estrategias" é usado para descrever como

as pessoas colocam em seqüéncia suas imagens internas e externas,

sons, sensacoes, paladar e olfato, a fim de produzir urna crenca, um

comportamento ou um padráo mental. (Referimo-nos aos cinco sen

tidos como representacoes ou modalidades. Nunca vivenciamos o

mundo de maneira direta — nos o "representamos" para nos mes-

mos, através de imagens, sons, vozes e sensacoes cinestésicas.) Urna

estrategia eficiente usa as representacóes mais adequadas na seqüén

cia mais apropriada para atingir um objetivo.

Por exemplo, quando o objetivo é escrever corretamente urna

palavra, as pessoas que tém urna boa ortografía quase sempre criam

urna imagem lembrada da palavra e depois verificam suas sensacoes
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para certificarem-se de que a imagem que criaram está "correta".

As pessoas que nao sabem escrever corretamente usam estrategias

ineflcazes, como por exemplo tentar lembrar a palavi a fonéticamente

ou criar urna imagem da palavra a partir do som. Nenhuma dessas

estrategias dá certo para se aprender bem ortografía.

No caso da leitura dinámica, enquanto a pessoa repetir o que

le em voz baixa, a velocidade da leitura estará limitada a velocidade

com que ela consegue falar. Independentemente do estado fisiológi

co em que se encontra, em algum momento ela irá atingir um limite

na velocidade de leitura. Se a pessoa repetir em voz baixa o que está

lendo, em vez de visualizar as palavras, lera mais devagar, pois as

palavras vém em seqüéncia. Para aumentar a velocidade de leitura,

é necessário visualizar as palavras e formar imagen $ diretas do seu

significado.

Um dos elementos que faz de urna pessoa um bom atleta é sua

capacidade de observar o desempenho de outra pessoa e "entrar"

nos movimentos déla. Há quem pense que essas pessoas sao boas por

que tém urna coordenacáo motora melhor do que outras. Mas o que

lhes permite essa boa coordenacáo? É o mapa mental que utilizam
— a seqüéncia de representacóes e as submodalidades que usam? (Sub-

modalidades sao qualidades ou pequeños elementos dentro de ca

da modalidade. Por exemplo, algumas das modalidades dentro do

sistema representacional visual incluem a luminosidade, a claridade,

o tamanho, a localizacáo e o enfoque; no sistema auditivo, o volume,

a cadencia, a localizacáo do som; no cinestésico, pressao ou duracáo

do toque. Mudando as submodalidades ou a seqüéncia das represen

tacóes, estaremos mudando a experiencia subjetiva de qualquer acon-

tecimento, muitas vezes de maneira profunda.)

Todos nos temos "talentos", nao porque somos mais inteligen

tes ou possuímos genes de melhor qualidade, mas porque consegui

mos construir representacóes fortes de urna habilidadc ou de um com-

portamento rápida e eficientemente. Para exemplificar o que estou

dizendo, peco ao leitor que pense em alguma materia escolar que

aprendeu rápida e fácilmente, alguma materia para a qual tinha ta

lento. Em seguida, pense em outra materia na qual tinha dificulda-

de. Observe a diferenca na maneira como cada urna é representada.

A diferenca de "talento" está na estrategia utilizada.

3. Congruencia

A congruencia ocorre quando assumimos um compromisso ple

namente consciente e inconsciente para atingir um objetivo ou com-
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portamento específico. Comer de maneira correta e manter um peso

adequado será fácil se todos os nossos "lados" assim o desejarem,

se usarmos a fisiología adequada e tivermos boas estrategias para

selecionar e ingerir os alimentos. Será muito difícil, porém, se acre-

ditarmos que, comendo de uma maneira saudável, estaremos elimi

nando um prazer de nossas vidas. Podemos adotar a melhor das fi

siologías e aprender estrategias eficientes, mas nao conseguiremos

comer de uma maneira saudável se nao o desejarmos de maneira con

gruente.

A incongruencia geralmente explica por que é táo difícil modi

ficar alguns comportamentos. Questóes como fumar, beber demais,

emagrecer etc. sao problemáticas porque, enquanto um lado nosso

quer mudar, outro lado (em geral, um lado inconsciente) obtém um

ganho positivo do comportamento que queremos modificar.

Certa vez, ao trabalhar com uma mulher que queria emagrecer,

lhe perguntei: "Pode me dizer como vocé seria se voltasse a ser ma

gra?". Ela respondeu: "Sei exatamente como eu seria. Seria como

era quando me consideravam uma rainha da beleza e eu nao gostava

de mim". Nao é de admirar que ela tivesse tentado emagrecer du

rante anos, sem resultado. Quando ela era uma rainha da beleza, nao

tinha controle sobre sua vida. Ser capaz de comer o que quisesse,
quando quisesse, significava para ela ter controle sobre sua vida. Ser

magra significava ter alguém controlando tudo o que fazia e julgando-

a o tempo todo. Para ela, isso tinha muito mais importancia do que

"apenas perder peso".

Quando colocamos nossos recursos e nossa energía num objeti

vo sobre o qual nao temos congruencia, há sempre um lado nosso

que lutará contra a mudanca e provavelmente evitará que ela acón

tela. Já me referí a esse lado como o nosso "terrorista interno". Se

formos congruentes com aquilo que queremos, será muito mais fácil

encontrarmos maneiras de atingir o objetivo desejado.

Caso estejamos num sistema mais ampio, numa empresa, por

exemplo, e houver algum tipo de incongruencia entre os objetivos

e valores dos colegas de trabalho, qualquer projeto que tentemos im

plantar criará uma possibilidade de conflito. Quando nao existe con

gruencia, podemos ter os melhores funcionarios, os melhores con

sultores, o melhor equipamento, o melhor material de consulta, e

aínda assim nao conseguiremos atingir os resultados desejados.

Os conflitos internos (incongruencias) podem assumir varias for

mas. Pode haver incongruencia entre o que se devefazereo que se de-

sejafazer. Por exemplo, uma pessoa pode pensar que deve deixar de

fumar por uma questáo de saúde, mas o que ela realmente deseja é con

tinuar fumando, por ser a única coisa que consegue fazer por si mesma.
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Pode haver incongruencia sobre o que se pode ou nao se pode

fazer. Sabemos que podemos pedir um aumento de salario porque

o merecemos, mas simplesmente nao conseguimos pedi-lo. É mais

difícil identificar as crencas sobre "nao poder" porque a pessoa diz:

"Sim, quero fazer isso, mas nao consigo". Pode parecer que a pes

soa está sendo congruente (especialmente para si própria), mas algo

a impede de fazer o que realmente deseja. Em geral, a pessoa tem

a ¡mpressáo de estar sendo internamente sabotada. (O "terrorista"

emerge.) As crencas sobre "nao poder" geralmentc vém de impres-

soes inconscientes. Falaremos mais sobre impressóes no capítulo 4.

4. Crencas e sistema de crenqas

As crencas representam urna das estruturas mais importantes do

comportamento. Quando realmente acreditamos em algo, nos com

portamos de maneira congruente com essa crenca. Existem varios

tipos de crencas que precisam estar no seu devido lugar para que a

pessoa possa atingir o objetivo desejado.

Um tipo de crenca é a chamada expectativa do objetivo deseja

do. Isto significa que acreditamos que nosso objetivo é alcancável.

No campo da saúde, isto significa que acreditamos ser possível urna

pessoa curar-se de um cáncer. Quando nao acredita que um objetivo

possa ser atingido (como se curar de urna doenca, por exemplo), a

pessoa sente-se sem esperanca. E quando se senté sem esperanca, nao

faz o necessário para se curar. Portanto:

Nenhuma expectativa de atingir o objetivo = Desesperaba

Outro tipo de crenca é a chamada expectativa de auto-eficácia.2

Isto significa que a pessoa acredita que o objetivo seja possível e tem

o que é preciso para atingi-lo. Relacionando esta al irmacáo com o

campo da saúde, isto significa que acreditamos ter os recursos ne-

cessários para a cura (mesmo sabendo que é necessário reorganizar

esses recursos).

Urna pessoa pode acreditar que um objetivo, por exemplo, curar
se de um cáncer, é possível para os outros, mas nao para si própria.

Quando alguém acredita que nao possui o necessário para se curar,

enfrenta um sentimento de desamparo. Nenhuma expectativa de auto-

eficácia equivale a urna sensacáo de desamparo, e esta também leva
á inacáo. Daí que:

Nenhuma expectativa de auto-eficácia = Desamparo
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Ambas as crencas sao essenciais para nos levar a agir em dire-

cao aos objetivos desejados. Quando senté ao mesmo tempo deses-

peranca e desamparo, a pessoa se torna apática. Isto pode reapre-

sentar um grave problema quando se está trabalhando com doencas

fatáis. Quando o terapeuta está fazendo um trabalho de crenca com

alguém, talvez precise trabalhar com urna ou ambas dessas crencas.

Quando pedimos a urna pessoa que determine sua expectativa
de objetivo e/ou de auto-eficácia, com freqüencia verificamos urna

incongruencia. Por exemplo: diante da pergunta "Acredita que vai

se curar da doenca?", a resposta verbal será com freqüéncia "Cla
ro", acompanhada, no entanto, de um movimento de cabeca que in

dica urna negacáo nao-verbal. Se trabalharmos com a pessoa somente

baseados no que ela diz, perderemos metade da mensagem. Quando

alguém nos manda urna mensagem incongruente dessa natureza, é
interessante trabalhar com as partes confutantes usando a "Estrutu-

ra de Negociacáo" (que veremos no capítulo 5) para estabelecer eren-

gas adequadas de expectativa de auto-eficácia e de objetivo desejado.

Expectativa de reagao e o efeito placebo

Outra crenca que vale a pena conhecer é a chamada expectativa

de reagao* A expectativa de reacao é aquilo que esperamos que

aconteca, seja positiva ou negativamente, como resultado das atitu-
des que tomamos em determinada situacao. O efeito placebo é um

exemplo de expectativa de reacao.

O efeito placebo acontece quando a pessoa reage positivamente

a urna "droga" fisiológicamente inativa — urna pílula de acucar ou

qualquer outro ingrediente inerte. Quando damos um placebo a al
guém dizendo que produzirá um certo efeito, com freqüéncia ele ocor-

re. Os placebos tém urna alta taxa de éxito. Na media, funcionam

táo bem quanto as drogas verdadeiras em aproximadamente um ter

co dos casos.

Alguns anos atrás, revi urna quantidade considerável de pesqui
sas porque Bandler e Grinder queriam comercializar os placebos. Pen-

savam em engarrafá-los e rotulá-los como "placebos". Acompanhan-
do a garrafa, um folheto explicaria que aquele determinado placebo

tinha se mostrado eficaz no tratamento de diferentes enfermidades

em "x" número de casos. A pessoa olharia a lista e descobriria suas

possibilidades de sucesso com base ñas estatísticas.
Minha pesquisa mostrou algumas estatísticas interessantes. No

caso da dor, foi demonstrado em pesquisa que os placebos podem

funcionar táo bem quanto a morfina em 51 a 70% dos pacientes.4
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Outro estudo analisou os placebos do ponto de visia oposto.5 Nes-
se estudo, os pesquisadores queriam descobrir se as pessoas que rea-

giam bem a placebos reagiriam igualmente bem aos medicamentos
verdadeiros, e portanto lhes deram morfina. Descobriram que 95%
das pessoas que reagiam bem ao placebo também rcagiam positiva

mente a morfina. Em comparacáo, apenas 54% das pessoas que nao

reagiam aos placebos sentiam alivio com a morfina verdadeira —
urna diferenca de 41 %. Portanto, aqueles que tinham alta expectati

va de reacáo para o alivio tiveram alivio. Com esse tipo de dados

em máos, ficamos pensando sobre a eficacia de certos medicamentos.

Outro estudo interessante demonstrou que a expectativa de rea
cáo (a crenca sobre o que o remedio fará) era o fator que mais in
fluía nos resultados.6 Tratava-se de um estudo sobre a reacáo á in-
gestáo de álcool; os sujeitos foram divididos em quatro grupos:

1. pessoas as quais foi dito que iam receber álcool e realmente rece-
beram;

2. pessoas as quais foi dito que iam receber álcool e nao receberam;

3. pessoas as quais foi dito que nao iam receber álcool e receberam;

4. pessoas as quais foi dito que nao iam receber álcool e realmente
náó receberam.

Os dois grupos que julgavam ter ingerido álcool apresentaram
reacoes praticamente idénticas, muito diferentes da das pessoas as quais

foi dito que nao iam receber álcool, mas receberam. As pessoas que
acreditavam ter ingerido álcool comecaram a querer inaiores quanti-

dades. Os homens que julgavam estar recebendo álcool (quer rece-

bessem realmente ou nao) tendiam a apresentar urna diminuicáo do
número de batimentos cardíacos quando eram colocados em situa-

cóes "produtoras de ansiedade sexual". Os grupos que julgavam nao

estar recebendo álcool (quer recebessem realmente ou nao) apresen

taram, ñas mesmas situacóes, um número de batimentos mais elevado.

Os pesquisadores concluíram que, além do efeito farmacológi
co causado pela droga, ocorre também um efeito causado pela ex

pectativa. O estudo também indicou que a expectativa de reacáo é
o elemento mais importante, pelo menos nos comportamentos afe-
tados pelo álcool. Outro estudo revelou que homens e mulheres rea

giam de forma diferente em termos fisiológicos. Os pesquisadores
disseram que nao podiam explicar essa diferenca simplesmente a partir
dos efeitos farmacológicos causados pelo álcool ou das diferencas
fisiológicas existentes entre homens e mulheres. Concluíram que as
reacóes eram decorrentes das crencas.7

Em esséncia, esses estudos apontam na mesma direcáo. O efei

to placebo (a expectativa de reacáo da pessoa) é um componente im
portante de comportamento e de mudanca.
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Muitas crencas tém a ver com a expectativa. Se nao esperamos

ficar curados, nao fazemos tudo o que pode nos ajudar a melhorar
— sobretudo as coisas mais difíceis. Em outras palavras, se nao nos

acreditamos capazes de resolver nosso problema, ou se nao acredi
tamos que temos o necessário para atingir nosso objetivo, nao fare-

mos o que é necessário para atingi-lo.

Como mudamos nossas crengas?

As crencas nao se baseiam necessariamente numa estrutura ló
gica de idéias. Ao contrario, todos sabemos quao pouco elas reagem
á lógica. Nao se pode esperar que elas coincidam com a realidade.
Como nao sabemos na verdade o que é real, temos de formar urna
crenca — urna questáo de fé. É muito importante entender isso quando
se trabalha com alguém que quer mudar suas crencas limitadoras.

Urna velha historia contada por Abraham Maslow serve como

ilustracáo disso que acabo de dizer. Um psiquiatra estava tratando
de um homem que pensava ser um cadáver. Apesar de todos os ar

gumentos lógicos do psiquiatra, o homem persistía em sua crenca.

Em um momento de inspiracao, o psiquiatra perguntou ao homem:
"Um cadáver sangra?" O paciente respondeu: "Que pergunta ridi
cula! É claro que nao!" Após lhe pedir permissáo, o psiquiatra fez
um furo no dedo do paciente, de onde saiu urna gota de sangue. O
paciente olhou para o sangue com nojo e surpresa e exclamou: "Ora,

e nao é que sangra!"
É apenas urna anedota, mas já trabalhei com pessoas que tem

algo em comum com o homem da historia. Isso ocorre sobretudo
no caso de doen?as consideradas fatais. A crenca é "Já sou um ca
dáver — já morri e nenhum tratamento poderá me ajudar. A coisa
mais inteligente a fazer é parar de lutar contra o inevitável". E urna
crenca errónea, porque, no atual estágio da ciencia médica, ninguém
pode afirmar se alguém vai se curar ou nao.

Li há alguns anos um estudo interessante do qual nao lembro
a fonte exata. Urna mulher entrevistou cem "sobreviventes do cán

cer" na esperanca de descobrir o que eles tinham em comum. Ela
caracterizou o sobrevivente de cáncer como alguém que havia rece-
bido um diagnóstico terminal de cáncer, com poucas possibilidades
de sobrevida, mas que dez ou doze anos após o diagnóstico ainda
estava vivo e com saúde, desfrutando sua vida. O interessante é que
ela nao conseguiu estabelecer nenhum padráo comum no tratamen

to recebido por essas pessoas. Eram pessoas que haviam recebido tra-
tamentos diferentes, incluindo quimioterapia, radiacáo, programas
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nutricionais, cirurgia, cura espiritual etc. Entretanto, todos tinham
algo em comum: todos acreditavam que o método de tratamento que
estavam recebendo iria dar bons resultados. A crenca, nao o trata-
mentó, foi fundamental.

Tipos de crengas

1. Crencas sobre causas

Pode-se ter urna crenca sobre a causa de algunia coisa. O que

causa o cáncer? Qual a causa de urna pessoa ser criativa? O que faz

com que um negocio seja bem-sucedido? O que fa/. com que urna

pessoa fume? O que faz com que alguém nao consiga perder peso?
A resposta é urna declaracáo de crenca.

Urna pessoa pode dizer: "Sou mal-humorada porque sou de ori-

gem irlandesa. Ou "Todos na minha familia sofrem de úlcera", ou

ainda "Se vocé sair sem casaco, vai pegar um resfriado". A palavra
"porque" (implícita ou explícita) geralmente indica urna crenca so
bre a causa.

Tenho amigos que estavam dando consultoria para urna empre

sa cujos funcionarios viviam atormentados por resfriados e gripes.
O presidente da empresa informou meus amigos que estavam refor
mando o sistema de ar-condicionado e refrigeracáo porque achavam
que era um possível defeito na ventilacáo que estava causando a doen-

ca dos funcionarios. Meus amigos descobriram mais tarde que o de
partamento onde todos os funcionarios estavam doentes tinha pas-

sado por quatro reestruturacoes de grande porte nos últimos sete me
ses. O que fez com que tantas pessoas num único departamento so-
fressem de gripe? Seria a tensáo provocada pela reorganizacáo, o sis
tema de ventilacáo ou os germes? Crencas sobre a causa passam pe
los filtros da nossa vivencia. Se acreditamos que "x"éa causa de

alguma coisa, nosso comportamento vai ser direcionado para fazer
com que "x" aconteca ou impedir que aconteca, no caso de conse-
qüéncias negativas.

2. Crenqas sobre significado

Pode-se ter crencas sobre o significado. O que determinado acon-
tecimento significa, ou seja, o que é importante ou necessário? O
que significa para alguém ter cáncer? Se urna pessoa tem cáncer,
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será que isso significa que é uma pessoa ruim e está sendo punida?

Isso significa que ela precisa fazer modificacóes no seu estilo de vida?

O que significa nao poder parar de fumar? Significa que a pes

soa é fraca? Significa que ela é um fracasso? Significa que ainda nao

integrou dois lados de sua personalidade?

As crencas sobre o significado causaráo comportamentos con

gruentes com a crenca. Se acreditamos que a dificuldade de parar

de fumar tem a ver com lados nossos que ainda nao foram integra

dos, faremos tudo para integrá-los. Se acreditamos que somos fra-

cos, nao faremos nenhum esforco para integrá-los.

3. Crencas sobre identidade

As crencas sobre a identidade incluem causa, significado e limi

tes. Qual é a causa de vocé, leitor, fazer alguma coisa? O que signifi

ca o seu comportamento? Quais sao seus limites pessoais? Ao modi

ficar suas crencas sobre sua identidade, a pessoa muda, de alguma

maneira. A seguir, dou alguns exemplos de crencas limitadoras de

identidade: "Nao valho nada", "Nao mereco ter sucesso" ou, ain

da, "Se conseguir o que quero, vou perder alguma coisa". Crengas

sobre a ¡dentidade podem nos impedir de mudar, sobretudo porque

nem sempre estamos conscientes délas.

Vamos fazer uma comparacáo entre identidade e fobia. Fobia

é em geral comportamento que nao se coaduna com a nossa identi

dade. E é por isso que geralmente é táo fácil eliminar uma fobia.

Richard Bandler trabalhou certa vez com uma mulher que tinha uma

fobia de pegar minhocas. Richard lhe perguntou: "Vocé tem sem

pre de pegar minhocas? Vocé é criadora de minhocas, por acaso?".

Ela respondeu: "Nao, é que o fato de ter medo de minhocas nao

combina com a pessoa que sou". Richard pode entáo ajudá-la a eli

minar rápidamente o seu medo.

Aquele medo estava fora da sua definicáo de identidade. Isso

faz com que seja mais fácil lidar com esse tipo de problema do que

com outro que seja parte da identidade da pessoa. Já perdí a conta

de quantas vezes, ao perceber que está prestes a fazer a mudanca que

deseja, diz: "Nao posso fazer isso, pois deixarei de ser eu mesma".

O efeito da crenca sobre a identidade pode ser considerável. Por

exemplo, num seminario na Europa eu estava fazendo um trabalho

de mudanca com uma mulher que sofría de problemas serios de aler

gia. Quando quis verificar se a mudanca seria ecológica, ela gelou.

Ela era médica alergista. Modificar sua alergia por meio de um sim

ples processo de PNL significaría acabar com sua identidade como
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médica. Seria necessário urna mudanca maior em sua identidade pro-

fissional.

Resumindo, as crencas podem ser érenlas de significado, de iden

tidade e de causa.

Como sao em sua maioria padróes inconscientes, nao é fácil iden-

tificá-las. Existem tres principáis armadilhas as quais precisamos es

tar atentos quando tentamos identificar as crencas cu os sistemas de

crenca de alguém.

Armadilhas na identificaqao de crengas

1. Peixe nos sonhos

A primeira das tres armadilhas é o fenómeno de "sonhar com

peixe". Esse conceito nasceu de um programa de humor transmiti

do por urna radio de Los Angeles, que me foi cortado por David

Gordon (autor, criador e instrutor de PNL, bastante conhecido). Um

ator encarnava um psicanalista que acreditava que sonhar com pei

xe estava na origem de todos os problemas psicológicos. Quando os

pacientes comecavam a falar sobre seus problemas, o psicanalista os

interrompia com perguntas:

Psicanalista'. Desculpe-me interrompé-lo, mas por acaso nao teria

tido um sonho ontem á noite?

Cliente: Nao sei... Pode ser que sim.

Psicanalista: Nao sonhou com peixe?

Cliente: Nao... nao.

Psicanalista: Sonhou com o qué?

Cliente: Eu estava andando pela rúa.

Psicanalista: Havia alguma poca d'água na sarjeta?

Cliente: Nao sei...

Psicanalista: Será possivel que houvesse algún ía?

Cliente: Acho que talvez houvesse alguma, sim.

Psicanalista: Acha que poderia haver algum peixe na agua?

Cliente: Nao... acho que nao.

Psicanalista: Havia algum restaurante na rúa do sonho?

Cliente: Nao.

Psicanalista: Mas poderia haver um. Vocé estava andando pela

rúa, nao estava?

Cliente: Bem, acho que poderia haver um restaurante.

Psicanalista: O restaurante estava servindo peixe?

Cliente: Bem, acho que um restaurante serviría peixe.
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Psicanalista: Ah! Eu sabia. Vocé sonhou com peixe.

Portanto, um dos problemas na identificacáo de crencas é que

o terapeuta tende a encontrar substanciado para as suas próprias

crencas no paciente. Conhego urna terapeuta que sofreu abuso se

xual quando crianca — e estava sempre tentando descobrir sinais de

abuso sexual nos seus clientes. Ela conseguía encontrar sinais desse

problema na maioria das pessoas com quem trabalhava — indepen-

dentemente do fato de o problema existir realmente ou nao.

2. Tentativa de mudar de assunto

Quando as pessoas nos falam de suas crencas, muitas vezes criam

argumentos lógicos para tentar entender os comportamentos que tém.

Freud chamava a isso ansiedade de flutuacao livre (ansiedade causa

da por um confuto inconsciente). Segundo Freud, a única coisa de

que a pessoa tem apenas consciéncia é do sentimento de ansiedade.

Entáo, inventa razoes lógicas para explicar por que se senté assim,

mas suas razoes lógicas nada tém a ver com o sentimento de ansiedade.

Chamo a essas construcoes lógicas "tentativas de mudar de as

sunto". Quem já trabalhou com urna pessoa "obssessiva-compulsiva"

deve conhecer esse fenómeno. Por exemplo, urna mulher pode saber

explicar muita coisa sobre microbios e por que ela se senté mal, mas

suas explicacóes geralmente nada tém a ver com a origem dos seus

sentimentos. Freud dizia que esses sentimentos eram conseqüéncia

de impulsos sexuais reprimidos. Mas eu acho que os sentimentos que

essa mulher vivencia resultam de conflitos internos realmente incons

cientes, mas que, em geral, nada tém a ver com sexo.

3. A cortina de fumaca

Há um comportamento aínda mais problemático que impede a

identificacáo de urna crenca: costumo chamá-lo de "cortina de

fumaca".

Em geral, quando trabalhamos com urna crenca, sobretudo quan

do ela tem a ver com a identidade da pessoa (ou com um problema

doloroso), ela estará escondida atrás de urna cortina de fumaca. Po

demos identificar a cortina de fumaca quando a pessoa comeca a ter

um branco ou passa a falar de algo irrelevante para o processo que

está em curso. É como se ela tivesse entrado em urna nuvem de con-

fusao. É importante notar que a pessoa tem esse tipo de "branco"

no exato momento em que estamos chegando a um ponto realmente
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importante. Como um polvo ou uma lula que joga uma nuvem de

tinta para escapar de um predador, a pessoa geralmente tem um bran-

co, porque ela — ou algum lado déla — tem medo. Ela está lidando

com uma crenca que tem a ver com sua identidade — uma crenca

dolorosa que nao quer admitir, nem mesmo para si mesma.

Geralmente, a pessoa diz: "Simplesmente tenho um branco quan-

do vocé me faz essa pergunta". Se usarmos um sentimento para ir

buscar no tempo uma experiencia gravada na sua mente, ela pode

dizer: "Posso me lembrar dessa antiga experiencia, mas ela nao tem

nada a ver com o meu problema". Outras vezes, a pessoa comeca

a falar sobre alguma experiencia sem nenhuma relacáo com o que

está sendo tratado. Ou entáo fica confusa e simplesmente nao con-

segue responder.

Resumindo, os tres principáis problemas na identificacáo de eren-
cas sao:

1. o fenómeno de sonhar com peixes, que nada nuiis é do que ver

no outro o reflexo de nossas próprias crencas;

2. a mudanca de assunto, que é criar uma explicado para nossos

sentimentos por nao termos certeza do que os está causando;

3. a cortina defumaga, na qual a estrutura de crenca é bloqueada
ou dissociada, a fim de nos proteger da confrotitacáo.

Identificagao de crengas

Depois de aprender a evitar armadilhas, como identificar as eren-

cas? É claro que, quando lidamos com uma crenca inconsciente, nao
podemos perguntar á pessoa com a qual trabalhamos: "Qual a cren

ca que está limitando vocé?", porque ela nao saberá a resposta. Ela

terá uma das seguintes reacóes: vai responder ou nác. Se responder,

talvez o faca mudando de assunto ou criando uma cortina de fuma-

ca. Se nao responder, a pessoa terá chegado a um impasse, porque

nao tem idéia do que possa ser. Geralmente é difícil definir as eren-

cas porque elas fazem parte da experiencia cotidiana da pessoa. É
difícil dar um passo atrás e identificá-las claramenie.

Podemos descobrir crencas limitadoras através da cortina de fu-

maca. Quando surge um impasse, recebemos respostas do tipo: "Nao

sei...", ou "Sinto muito, tive um branco", ou ainda "Isso é loucu-

ra, nao faz o menor sentido". Paradoxalmente, sao respostas dese-
jáveis, porque nos indicam que estamos chegando perto de eliminar
uma crenca limitadora.

As crengas limitadoras geralmente sao expressas para violar o

metamodelo.8 Os padroes mais comuns de linguagem que indicam
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crencas sao os operadores de modo e as nominalizacoes. Podem es

tar relacionados com o que a pessoa pode ou nao pode fazer; deve
ou nao deve fazer, ou ainda tem ou nao tem de fazer. Também po

demos ouvir: "Eu sou assim mesmo", "Nao sou bom em ortogra

fía", "Sou urna pessoa gorda". Essas declaracóes indicam crencas

de identidade que limitam o pensamento da pessoa sobre si mesma

e o que podem fazer para mudar.

As crencas também podem ser expressas como fenómenos de cau

sa e efeito, colocados em termos de "se isso... entáo aquilo": "Se

nao fizer minhas oracoes, serei punida"; "Se defender meus direi-

tos, serei rejeitado"; "Assim que comeco a ter sucesso, tudo vira

de cabeca para baixo".
E, por fim, as crencas podem ser geralmente identificadas em

situacóes que a pessoa vem tentando mudar sem sucesso, mediante

urna variedade de métodos — incluindo a PNL. Quando pergunta-

mos: "O que significa para vocé o fato de nao ter conseguido modi

ficar esta situacáo?", as vezes a resposta expressa urna crenca de iden

tidade. Podemos entáo perguntar: "O que vocé deseja em lugar dis-

so e o que a impede de conseguir o que deseja?". Podemos ancorar

a resposta obtida (urna sensacáo ruim, um branco, ou o que quer

que seja) e tentar encontrar na experiencia passada a base daquela

crenca. As diversas maneiras de identificar urna crenca ficaráo mais
claras á medida que demonstrarmos algumas das varias formas de

trabalhar com crencas usando a PNL.

Para mudar urna crenca de identidade ou limitante:

1. é preciso saber como proceder;

2. é preciso ser congruente sobre o objetivo desejado;

3. também é preciso acreditar que é possível mudar.

Se qualquer um desses elementos estiver faltando, a mudanca

nao será completa. Pode-se querer fazer alguma coisa, acreditar que

é possível fazé-la, mas sem saber como, sem a fisiología e a estrate

gia adequadas, será difícil obter bons resultados. Além do mais, po
demos ter todas as habilidades, todo o treinamento e tudo o que for

necessário para ser eficiente, mas, se formos incongruentes a respei-
to do que desejamos ou se nao acreditarmos que podemos fazé-lo,

nao seremos capazes de obter a mudanca desejada.

A estrutura das crengas e a realidade

Como saber como urna pessoa acredita em algo? Será que ela
acredita por meio de sensacoes? Se for o caso, como ela obtém essas
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sensagoes? Urna sensacáo seria o resultado de algo que ela vé ou ou-

ve?9 Qual é a orientacáo básica da sua estrategia?

Já perdi a conta do número de pessoas que me procura e diz:
"Nao sei, já disse a mim mesmo milhoes de vezes que nao vou me

sentir assim quando enfrentar novamente esta situacáo", ou "Já me

prometí que, quando for conversar com aquela pessoa, nao vou fi-

car tenso, mas quando me vejo diante déla é assim que me sinto".

O fato de a pessoa prometer que nao vai se sentir daquela maneira
nao funciona porque sua estrategia para obter a sensacáo nada tem

a ver com o que ela diz a si mesma. Tem a ver com a sua auto-imagem

e com a sensacáo, com urna comparacao entre duas iniagens, ou ainda

com qualquer outra estrategia. Outras pessoas dirao: "Bom, tentei

visualizar muitas e muitas vezes, mas algo me diz que nao vai fun

cionar. Nao entendo isso, porque sou muito bom em criacao de ima-

gens, posso me ver obtendo urna promocáo e tendo sucesso, mas al

go me diz que vou falhar". Se soubermos observar e escutar essas

ligacóes internas, saberemos como a pessoa estruturou suas crencas
limitadoras.

Muitas vezes as pessoas obtém sensacoes a partir de imagens in

ternas que criam. É útil saber que as vezes a coisa niais importante
é o tipo de imagem obtida. Ás vezes, há urna "diferenga que faz a
diferenca", urna diferenca muito sutil ñas submodalidades que de
termina se a pessoa vai ter urna sensacáo forte a respeito de algo ou

nao. (O capítulo 3 contém urna demonstracáo de como trazer á tona

essas diferencas.) É importante reunir informagoes de alta qualida-
de (comportamentais) para saber exatamente como intervir.

Muitos instrutores de PNL chegam a um beco sem saída por

que trabalham acreditando que a PNL tem de ser táo rápida que,

se levarem mais de vinte minutos, estáo fazendo alguma coisa erra
da. Esta crenca pode fazé-los aumentar sua velocidade, mas ás vezes

vale a pena gastar algum tempo para descobrir os elementos mais

críticos de urna crenca limitadora. Nao há nada necessariamente im
portante em como acrescentar recursos. O processo de acrescentar

recursos, a despeito da técnica usada, é menos importante do que

saber o que mudar. Os dois capítulos seguintes explicam como des

cobrir a maneira como a pessoa construiu sua realidade e suas eren-
cas. A habilidade de identificar a estrutura de pensamento de urna

pessoa permite ao terapeuta saber exatamente como intervir de ma
neira eficiente.
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Estrategias de realidade

Urna experiencia comum na infancia é julgar que al

go aconteceu no campo da experiencia sensorial,

quando na verdade foi apenas um sonho ou fanta

sía. Muitos adultos nao sabem ao certo se urna forte

experiencia que tiveram quando criancas foi real ou

imaginaria. Outra experiencia comum é a seguinte: estamos certos

de ter contado algo a alguém e a pessoa afirma que nao; mais tarde,

nos damos conta de que chegamos a ensaiar mentalmente o que iría

mos dizer, mas nunca chegamos a verbalizar.

Nos, seres humanos, nunca saberemos exatamente qual é a rea

lidade, porque nosso cerebro nao sabe de verdade a diferenca entre

urna experiencia imaginada ou lembrada. Usamos as mesmas célu

las do cerebro para representar ambas as experiencias. Por causa disso,

temos de ter urna estrategia que nos indique que a informacáo foi re-

cebida através dos sentidos, e nao da imaginacáo. A informacáo

recebida através dos sentidos passa por certos testes nos quais a in

formacáo imaginada nao se confirma.

Vamos tentar urna pequeña experiencia. Pense em algo que po-

deria ter feito, mas que nao fez. Por exemplo, vocé poderia ter ido

fazer compras ontem, mas nao foi. Depois, pense em algo que sabe

que fez — como ter ido trabalhar ou conversar com um amigo. Com

pare as duas experiencias mentalmente. Como pode saber que nao

fez urna coisa e fez a outra? A diferenca pode ser sutil, mas as quali-

dades de suas imagens internas, sons e sensacóes cinestésicas seráo

37



diferentes. Ao comparar a experiencia imaginada com a verdadeira,

verifique sua experiencia interna — elas estáo localizadas no mesmo

local, dentro do seu campo de visáo? Urna é mais clara que a outra?

Urna é um filme e a outra um instantáneo? Existem diferencas entre

as qualidades de suas vozes internas? A qualidade de informacáo re-

cebida em nossos sentidos é codificada de maneira mais específica

no caso da experiencia verdadeira do que no caso da experiencia ima

ginada, e é isto que faz a diferenca. Portanto, existo urna "estrate

gia de realidade" que nos permite saber a diferenca.

Muitas pessoas tentaram mudar ou se reprograniar por meio da

visualizacáo de si mesmas tendo sucesso. Para aquelas que usam na

turalmente esta estrategia, isso vai funcionar. Mas para aqueles que

ouvem urna voz que diz "Vocé pode fazer isso", essa programacáo

visual nao dará resultado. Se eu quiser tornar algo real para outra

pessoa ou convencé-la de algo, tenho de fazer com que isso se adap

te aos seus criterios de estrategia da realidade. Tenho que tornar isso

consistente com as qualidades das suas imagens, sons e sensacoes in

ternas. (Essas qualidades sao chamadas submodalidades.) Entáo, se

eu quiser ajudar urna pessoa a modificar algum comportamento, te

nho de ter certeza de que essa mudanca se adaptará a ela. Ao identi

ficar sua estrategia de realidade, a pessoa poderá determinar de que

maneira precisará pensar para se convencer de que algo é legítimo

o suficiente para ser feito.

Demonstragao da estrategia de realidade

Roberf. Joe, gostaria de vir até aqui, para pódennos demons

trar como trazer á tona e trabalhar com a estrategia de realidade?

O que queremos descobrir no caso de Joe é urna seqiiéncia de repre-

sentacóes ou verificacóes internas que ele atravessa para determinar

o que é verdadeiro. Enquanto voces estiverem observando esta de-

monstracáo, gostaria que se lembrassem de algumas regras gerais para

fazer surgir a estrategia. A primeira regra é manter a pessoa o mais

possível no aqui e agora enquanto estiver extraindo sua estrategia.

Vou colocar Joe dentro de um exemplo atual da sua estrategia de

realidade em vez de pedir a ele que se lembre de algo. Vou usar o

presente para manté-lo associado á experiencia.

A segunda regra envolve a comparacáo. Quero comparar urna

experiencia que Joe sabe ser verdadeira com outra que ele sabe ser

imaginada. Usando a comparacáo, posso identificar o que é diferente

no seu processo mental — nao me preocupo com o que é igual. Para

saber que temos sua estrategia de realidade, e nao qualquer outra

estrategia, o que podemos testar sao as diferencas.
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{Para Joe): Vamos comecar pedindo que pense em algo simples,

sem nenhum conteúdo emocional. O que fez ontem, alguma coisa

que sabe ter feito com certeza?

Joe: Peguei o trem e o ónibus para chegar até aqui.

Robert: Agora, pense em algo que poderia ter feito, mas nao fez.

Joe: Podia ter tomado um sorvete.

Robert: Vocé poderia ter tomado um sorvete, mas nao tomou.

Isto se enquadra dentro das possibilidades da realidade.

Joe: Ah, espere um momento...

Robert: Vocé chegou a tomar, nao foi? (Risos.) O que foi que

colocou como cobertura no sorvete?

Joe: Apenas granóla.

Robert: Granóla como cobertura. O que poderia ter colocado

como cobertura, mas nao colocou?

Joe: Podia ter colocado calda quente como cobertura.

Robert: Vocé poderia ter colocado calda quente. Urna das coi

sas boas sobre as estrategias é que pouco importa o conteúdo. Po-

dem crer que, quando comecarmos a determinar o que é ou nao ver-

dadeiro para Joe, a diferenca entre calda quente ou granóla será tao

importante quanto qualquer outra identificacáo da realidade. Colo

car calda de chocolate quente ou brigar com urna pessoa de quem

gostamos nao faz diferenca — o conteúdo tem pouco peso. O pro-

cesso será o mesmo.

(Para Joe): Como sabe que tomou o trem e o ónibus e que colo

cou granóla em vez de calda quente. Como sabe que fez urna coisa

e nao a outra?

(Para o grupo): Observem. Ele está nos dando a resposta.

Joe: Sei que coloquei granóla porque passei pelo processo de
me lembrar e, depois de ter lembrado, sei que devo ter feito isso.

Robert: O que ele está fazendo é interessante, porque extraí mui-

tas estrategias de realidade em pessoas e normalmente ouco esse tipo

de resposta mais tarde no processo de extracao. Ele disse: "Eu pen-

sei primeiro na granóla, portante lógicamente, devo ter colocado

a granóla".

(Para Joe): Como sabe que passou por esse processo? Isto é,

estando aqui, agora.

Joe (olhos para cima e para a esquerda): Quando vocé me pe-

diu para lembrar algo que fiz ontem...

Robert: Vocé visualizou...

Joe: Isso mesmo. (Olhospara cima e á esquerda, novamente.)

Robert (para o grupo): Como disse antes, há urna seqüéncia de

processos. Vi Joe fazer algo mais além de criar urna imagem, embo-

ra este tenha sido o ponto de partida. Em geral, nao contestamos
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a primeira verificacáo de realidade porque, quando pensamos no que

fizemos, algo logo surge em nossa mente e parece que é a única coisa

que existe. Nao questionamos urna imagem na mente, mas podemos

questionar a realidade se obtivermos duas imagens diferentes.

(Para Joe): Vou perguntar o que realmente fez ontem, e dessa

vez quero que visualize a calda de chocolate queme.

Joe: Mas nao coloquei calda quente.

Robert: Certo. Mas estou pedindo que imagine que sim. É as-

sim que vocé "sabe" a diferenca. No inicio, quando lhe perguntei

o que tinha feito ontem á noite, vocé enxergou granóla, em vez de

calda quente. Vou pedir-lhe que retome todo o processo, porque acho
que poderá fazer mais verificacóes mentáis do que apenas a imagem

da granóla em cima do sorvete. Quero que crie duas imagens — urna

do sorvete com granóla e outra com calda de chocolate quente —
e faca com que ambas se parecam. Vou perguntar de novo o que co-

meu ontem e quero que visualize a calda de chocolate quente com

as mesmas qualidades visuais internas da imagem da granóla.

Joe: Já fiz isso enquanto vocé estava falando.

Robert: Vamos lá. O que comeu ontem?

Joe (deforma incongruente): Ah... tomei sorvete com... calda
de chocolate.

Robert: Foi mesmo?

Joe: Nao.

Robert: E como sabe que nao?

Joe: Boa pergunta, porque posso criar urna imagem clara do

sorvete com a calda de chocolate. Já comi isso varias vezes. Nao

é urna imagem que inventei do nada. De certa forma, faz parte de
mim.

Robert: Ainda assim, vocé sabe o que realmente comeu. Isso

é importante. Agora, vocé possui duas imagens igualmente claras.
Vocé pode ver tanto urna como a outra. Se eu disser "O que comeu?",

vocé poderá ver qualquer urna das imagens. Como sabe qual das duas
coisas vocé realmente comeu?

Joe: Boa pergunta. Nao depende só da imagem. Pelo menos,
acho que nao.

Robert: Pense um pouco mais. Vocé tem certeza do que comeu?
Joe: Claro.

Robert: Perfeito. (Risos.) O que lhe dá essa certeza?

Joe: Posso colocar em um contexto.

Robert: Isso é bom também.

(Para o grupo): Temos outro elemento. Em geral, a primeira
resposta é o que vem em primeiro lugar na associacáo á pergunta.
Mesmo quando falamos de algo trivial, como neste caso, podemos
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colocar isso no contexto das crencas. Perguntamos a alguém: "Sabe

soletrar direito?".

"Nao, nao sei soletrar direito."

"Como sabe disso?"

"Nunca conseguí soletrar direito."

A primeira associacao é a que aparece. O que Joe disse depois

foi: "Nao se trata apenas da imagem. Há também um contexto ao

redor déla".

Vamos ver o que significa este contexto. Acho que vamos ver

que se trata — a julgar pelas pistas visuais de Joe — da imagem de

um filme.

{Para Joe): Talvez vocé tenha se visto tirando a granóla. A gra

nóla nao vai se transformar em calda de chocolate só porque vocé

consegue ver um quadro fixo ou a imagem da calda de chocolate quen-

t.e. Nao é isso?

Joe: Sem dúvida. Acertou na mosca.

Robert: Tudo bem. O que está vendo quando olha para cima?

(Aponía para a esquerda de Joe, para onde ele movimenta os olhos.)
Joe: A hora do jantar, dentro do contexto dos outros alimentos

que comi. Minha mulher estava presente, mas nao havia nenhuma

calda de chocolate quente no contexto.

Robert: Pode colocar calda de chocolate quente na experiencia?

Joe: Tudo bem.

Robert: Está imaginando?

Joe: Dentro da minha cabeca.

Robert: O que colocou no seu sorvete após o jantar de ontem

á noite?

Joe: Granóla.
Robert: Como sabe? Quando fiz a pergunta, conseguiu ver am

bas as imagens? Como tomou a decisáo?

Joe: Porque me ouvi dizendo isso.
Robert: Porque se ouviu dizendo. Interessante. Há urna voz em

sua cabeca que lhe diz o que é real.

(Para o grupo): Vou um pouco além neste assunto e chegare-
mos a um ponto onde veremos que urna mudanca vai ocorrer. Voces

poderáo observar urna confusáo momentánea.

(Para Joe): Vocé ouve urna voz...

Joe: Agora mesmo eu disse a vocé... (Joe dá énfase a palavra

"disse", indicando com isso que há urna voz interna.) É mais um
hábito do que outra coisa. Já lhe disse que comi granóla e portante..

Robert: É um hábito?
Joe: Devo ter dito isso pelo menos urnas dez vezes.
Robert: O que tornaría falar sobre calda de chocolate tao habi

tual quanto falar de granóla?
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Joe: O fato de falar isso. Eu teria lembranca de ter feito isso.

Robert: A repeticáo é urna forma de tornar algo verdadeiro e

familiar. Quantas vezes vocé precisaría ver e repetir para si mesmo

que comeu realmente? Urnas dez vezes?

Joe: Nao sei.

Robert: Vou lhe perguntar urnas dez vezes o que colocou no seu

sorvete ontem e gostaria que visualizasse a imagem de calda quente

e dissesse "calda quente". Quer experimentar?

Joe: Claro.

Roberl: O que comeu ontem na cobertura do sorvete?

Joe: Calda quente.

Robert: Estava gostoso?

Joe: Muito gostoso!

Robert: O que foi mesmo que comeu ontem?

Joe: Calda de chocolate quente.

Robert: Vamos esperar um pouco...

Joe: Na verdade, parece mais urna calda de manteiga de amen-

doim. (Risos.)

Robert: Estava bem quente ou...

Joe: É melhor deixar esfriar um pouco, para que nao derreta
o sorvete. Estava muito gostoso.

Robert: Certo. De que forma as duas imagens se parecem? O

que foi que comeu mesmo?

Joe: Calda quente.

Robert: Muito bem. (Risos.)

(Para o grupo): Fizemos apenas algumas tentativas. É a mesma
estrategia usada em fitas de auto-afirmacáo. Se repctirmos alguma

coisa muitas vezes, ela se tornará verdadeira para nos.

(Para Joe): O que comeu ontem á noite?

Joe: Comi granóla.

Robert: Como sabe disso agora?

Joe: As imagens sao diferentes...

Robert: Pense na granóla. Pense realmente nela. Quero que a

visualize. Perfeito. Agora, visualize a calda quente. De verdade.

(Para o grupo): Observei algo diferente na fisiología de Joe.

(Para Joe): Enquanto vé as duas imagens, quero que coloque urna

ao lado da outra. Elas estao lado a lado ou urna está por cima da outra?

Joe: Até agora só tinha pensado em cada urna separadamente.

Robert: Quando visualiza a granóla, onde ela aparece no seu

campo visual interno?

Joe: Mais ou menos aqui. (Faz um gesto para o centro, ligeira-

mente á esquerda.)

Robert: Mais ou menos aqui (repetindo o gesto de Joe). E onde

fica a imagem da calda quente?
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Joe: Acho que fica quase no mesmo lugar.

Roberf. Aqui? {Gesticula levemente para o lado direito do cen
tro.) Há alguma coisa diferente, do ponto de vista qualitativo, sobre

as duas imagens? Compare as duas.

Joe: Acabei de passar por um processo que as torna iguais —

portanto, a resposta é nao.

Roberf. Quero que vocé olhe para aquele lado e visualize a cal
da quente. {Gesticulapara o lado esquerdo do centro.) Certo? Ago
ra, pegue a granóla e a coloque aqui. {Gesticula para o lado direito

do centro.) Entendeu? Qual das duas está vendo? {Longo silencio,
Joe revela urna expressao confusa e o grupo cai na gargalhada.)

Joe: Era a... granóla.

Roberf. Ótimo.
{Para o grupo): A questáo aqui é que estamos comecando a per-

ceber urna confusáo neste processo. Claro que podemos levar isso
ao extremo, mas nao é isso que quero fazer. Nao estou querendo con
fundir Joe em relacao á realidade, quero descobrir quais sao as com-

paracóes. Digamos que quero que Joe mude alguma coisa, e convénce

lo de que se trata de urna verdadeira mudanca. Se quiser que Joe
tenha escolhas sobre um novo comportamento, da mesma forma que

tinha a respeito de um antigo comportamento, preciso identificar suas

comparacoes de realidade.
A única coisa em que Joe precisa confiar para determinar a rea

lidade sao as representacoes (imagens, sons e sensacoes) que estáo

armazenadas na mente.

Como o cerebro nao sabe a diferenca entre urna imagem criada
(urna imagem inventada) e urna imagem lembrada, pode-se imagi
nar quanta confusáo isto é capaz de causar quando lidamos com fa-
tos ocorridos há dez anos. Ou quando estamos lidando com um so-

nho, sem ter certeza de que sonhamos de verdade ou apenas imagi

namos. Como saber o que é real?
Joe: As diferengas de submodalidades sao muito importantes

para que eu possa determinar a distincáo. O meu filme contextual
da calda quente nao é tao brilhante, nao está tao em foco e...

Robert {para o grupo): Ele está nos dizendo quais os próximos
passos a tomar. Em vez de continuar essa demonstracáo, Joe terá
a oportunidade de ir mais a fundo neste contexto durante o próximo

exercício. . ,
Vou pedir que facam o próximo exercício, porque é muito utu

explorar a estrategia de realidade de urna pessoa quando se trabalha
com suas crencas. Joe se apóia em imagens, sons e sensacoes que ex-

plodem em sua mente numa fracáo de segundo. Sempre que toma

mos decisoes sobre alguma coisa em que acreditamos, nao nos
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sentamos para analisar o que está acontecendo em nosso cerebro.

De que forma estáo as submodalidades? É um filme ou há uma voz?
Um filme pode trazer sentimentos embutidos, e outro nao. Nao será

possível analisar conscientemente esses processos mentáis flutuantes.

Em geral, observamos a primeira imagem ou voz que vem á nossa

mente e que parece real... aquela que está mais fortemente impressa

em nos. É por isso que acho importante que cada pessoa conheca
a sua própria estrategia de realidade... Nem todo mundo tem a mes-

ma estrategia de realidade de Joe. É útil descobrir como determina
mos o que é real.

Exercício da estrategia de realidade

Quero que voces facam o exercício da seguinte forma:

Parte I:

(a) Escolham algo que fizeram e algo que podiam ter feito, mas
nao fizeram. Verifiquem se o que nao fizeram, mas poderiam ter feito,

está dentro das suas possibilidades de comportamento. Se alguém diz

que podia ter colocado manteiga de amendoim no sorvete, mas nem

gosta de manteiga de amendoim, é pouco provável que tivesse feito

isso. Escolham um exemplo como o de Joe. É bom que voces já te-
nham feito algumas vezes as duas coisas escolhidas. A única dife-

renca estaría no fato de "realmente" terem feito uma délas ontem.

(b) Determinem como sabem a diferenca entre o que foi feito

e o que poderia ter sido feito. A primeira coisa que surgir será uma

verificacao de realidade bastante obvia. Talvez voces obtenham uma

imagem de uma coisa e nenhuma da outra. Depois de criar uma ima

gem, voces poderao perceber outras coisas sobre ela. Joe observou

diferencas de submodalidade. Ele fez um filme e preencheu aínda

outros vazios. Uma das imagens era mais brilhantc, segundo ele.

Parte II:

(c) Escolham duas coisas que aconteceram durante a infancia

e determinem como sabem que sao verdadeiras. Voces perceberáo

que é um pouco mais difícil determinar o que aconteccu há tanto tem-

po. No caso de Joe, escolhemos algo que havia acontecido há menos

de 24 horas e conseguimos mudar a realidade. Quantlo lidamos com

algo que aconteceu há 24 anos, o processo de decisüo é ainda mais

interessante, poís as imagens nao serao táo claras e podem estar até
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distorcidas. As vezes, as pessoas sabem o que realmente aconteceu

porque as imagens dos acontecimentos sao mais indistintas do que

as que criaram em sua imaginacao.
(d) Comecem por tornar o acontecimento que nao aconteceu igual

ao que realmente aconteceu. Depois de tornar as imagens bem pare
cidas, mudem para os sistemas representacionais auditivo ou cines-
tésico. Por exemplo, Joe passou para o contexto presente. Ele disse:

"Posso verificar porque, há poucos minutos, quando vocé me per-

guntou qual das duas experiencias era verdadeira, eu lhe disse que

era a da granóla, e posso me lembrar disso". Ainda nao havíamos

modificado aquela lembran?a.

Cuidado quando comecarem a modificar aquilo que nao foi feito,

na tentativa de representá-lo, da mesma maneira que aquilo que foi
feito. Gostaria que ao menos chegassem a pensar realmente qual das

experiencias é real, como no caso de Joe.
O objetivo nao é confundir as estrategias de realidade, e sim des-

cobrir que tipo de verificacao de realidade existe para cada pessoa.

Lembrem-se de que estamos extraindo uma estrategia, e nao tentan

do destruí-la. Observado: a pessoa que estará passando pela expe

riencia poderá interromper o processo sempre que desejar. Se o pro-
cesso comecar a ficar assustador (pode acontecer), a pessoa pode

escutar um som agudo ou sentir-se tonta. (Existem varios tipos de
sinais.) Quando permitimos que outra pessoa traga á tona nossas es

trategias de realidade e jogue com elas, temos o direito de pedir que

parem quando nos sentirmos desconfortáveis.

Discussao

Vou contar um processo que me foi ensinado por John Grinder

e Richard Bandler quando comecei a aprender PNL. Eles fizeram

com que o grupo escolhesse uma serie de experiencias vivenciadas

num determinado dia (bem-sucedidas ou nao), e localizasse o ponto

em que a decisáo foi tomada. Depois, escolhemos tres comportamen-

tos de recursos que poderíamos ter tido em cada uma das experien

cias e os passamos pelas nossas estrategias de realidade, tornando

cada escolha comportamental tao plena, radiante e emocionante (usan

do as mesmas submodalidades) quanto nossas estrategias de realidade.

Independentemente do fato de o comportamento ter sido ou nao

bem-sucedido, desenvolvemos mais escolhas comportamentais. Se foi
uma experiencia negativa, descubrimos que uma coisa simples pode-
ria nos ter dado mais recursos. Recomendó esse processo para expe

riencias negativas. Revejam a experiencia negativa, do inicio ao fim,
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fazendo com que tudo ocorra de maneira positiva. Da próxima vez

que se encontrarem na mesma situacáo, em vez de se ligarem incons

cientemente ao que fizeram da última vez (e das vezes anteriores),

haverá um ponto de decisáo que engloba novas escolhas. A reacáo

será diferente.

Uma das coisas que gosto de dizer é: "O sucesso é tao limitante

para a criatividade quanto ofracasso". Isto ocorre porque, quando

nos lembramos de algo que deu certo, a lembranca geralmente é muito

forte e nos dá uma sensacao agradável. Portanto, passamos a repe

tir o que deu certo, sem levar em considerado outras opcóes. Che-

gamos a um ponto onde deixamos de ser criativos e ficamos empa

cados, porque nos vemos diante de uma nova situacáo na qual os

antigos comportamentos nao funcionam, e nao possuímos novas

escolhas.

A industria automobilistica americana é um bom exemplo. Foi

muito bem-sucedida durante muitos anos, mas parece incapaz de rea-

gir com rapidez e eficiencia ás novas necessidades do mercado e á

concurrencia estrangeira. Alguém já disse que, se a industria auto-

mobiiística tivesse involuído tanto quanto a industria da informáti

ca, um Cadillac estaría custando menos de tres dólares e faria dois

milhóes de quilómetros com um tanque de gasolina. A industria de

computadores mudou e ficou mais refinada para se adaptar ás no

vas realidades e necessidades do mercado, enquanto a renovacáo da

industria automobilistica americana tem passado por um processo

lento, que se baseou apenas no seu próprio sucesso durante tempo

demais.

Perguntas

Homem: Quando estava trabalhando com Joe, vocé pediu a ele

que visualizasse estar comendo calda quente varias vezes. Poderia

falar mais sobre a repeticáo?

Robert: Vou lhe responder contando o caso do uma cliente.

Trabalhei com uma enfermeira que estava táo deprimida que que

ría envenenar a si mesma e aos dois filhos. Ela me disse que faria

qualquer coisa para se sentir melhor. Eu respondí: "Primeiro, que

ro que mude o seu estado. Vamos descobrir se tem aipurnas boas lem-

brancas". É claro que, como a maioria das pessoas deprimidas, ela
disse que nao tinha nenhuma boa lembraca. Note que nao lhe pedi

uma lembranca, mas uma decisáo. Em esséncia, eu disse: "Procure

ñas suas lembrancas e descubra uma que vocé acha que é positiva

e me conté como foi". É uma pergunta difícil de responder e nada
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tem a ver com falta de memoria. Implica julgar e tomar decisoes sobre

o que é positivo. Como queria modificar o estado de espirito daquela

mulher, eu disse: "O que acha de respirar de maneira diferente, sentar

se, olhar para cima e para a direita e imaginar algo positivo?".

Ela olhou para cima e come?ou a visualizar algo positivo. Ob-

servei urna mudanga em sua fisiología que me pareceu bastante po

sitiva. Mas, de repente, ela parou, voltou a olhar para baixo e en-
trou no estado depressivo. Eu lhe perguntei: "O que aconteceu?

Lembrou-se de algo ruim ou alguma outra coisa surgiu?". Ela res-

pondeu que nao. Entáo lhe perguntei o que a havia feito parar. Ela

respondeu: "É estranho olhar para cima, nao estou acostumada".

Pensem um pouco nesta resposta. Temos urna mulher que se senté

táo desesperada a ponto de envenenar os próprios filhos. Ainda as-

sim, ela interrompeu urna experiencia que a fazia sentir-se bem por
que nao estava acostumada a ela. Entao, perguntei-lhe como ela sa

bia a sensacáo que nao lhe seria familiar. Ela disse: "Eu já teria fei

to isto antes". Pedi que olhasse para cima, urna, duas, tres vezes.

Depois de dez vezes, a sensacáo lhe pareceu familiar. Foi um impor

tante passo adiante em sua terapia. Ter feito algo antes é um forte

elemento para confirmar a realidade de experiencia positiva ou ne

gativa. A repeticáo é urna forma que as pessoas utilizam para tornar

algo verdadeiro e familiar.

Urna parte de Joe que pode determinar qual das suas experien

cias é verdadeira, porque, no contexto presente, durante o processo

de trazer a tona sua estrategia (e isto nao tinha mais nada a ver com

o dia anterior), ele contou que comeu granóla mais vezes do que cal

da quente. Portanto, a repeticáo é muito convincente.

O que significa alguém nos dizer que nao consegue fazer algo,

como por exemplo cantar no tom certo, há mais de trinta anos? Isso

prova que nao pode fazé-lo? Nao. Apenas significa que vem tentan

do de maneira errada há muito lempo. Nao significa que nao possa

fazé-lo. Estou enfatizando este aspecto porque a repeticáo da expe

riencia é muito importante. Urna das rázoes por que é táo importan

te é que todos passamos por um processo chamado de limite. O limi

te pode ser aplicado a crencas, estrategias de realidade ou de apren-

dizado. Se pegarmos um tubo de metal e o dobrarmos urna vez, ele

voltará á posicáo anterior, mesmo que fique um pouco amassado.

Mas, se eu dobrar o tubo de metal repetidamente, no final ele vai

se quebrar. E, quando se quebrar, nada mais poderei fazer para que

ele volte a ser como era antes. Isto porque o tubo de metal ultrapas-

sou um limite. Nada poderá reconstituir sua forma, a nao ser que

eu o soldé. Ao torcer repetidamente o tubo de metal, eu o fiz passar

por urna mudanca radical. O mesmo acontece quando urna pessoa
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passa por urna mudanca táo profunda que seu passado parece me

nos real do que era até entáo. É assim que nosso cerebro funciona.
Mulher: De que forma as estrategias de realidade se relacionam

com o Gerador de Novos Comportamentos, por exemplo?

Roberf. No Gerador de Novos Comportamentos, a pessoa se vé

fazendo algo com novos recursos e depois entra dentro da imagem

visualizada. Se nao filtrar a nova experiencia através da sua própria

estrategia de realidade, a pessoa estará apenas fingindo. Por outro

lado, qual a diferenca entre fingir e mudar de verdade? Se fingirmos

urna situacáo durante bastante tempo, ficaremos convencidos de que

ela é táo verdadeira quanto qualquer outra coisa.

Homem: Para mim, foi importante agarrar-me a minha "reali

dade", sem modificá-la.

Roberf. Já teve alguma experiencia na qual duvidou da realidade?

Homem: Já.

Roberf. O objetivo neste caso é nao se confundir em relacáo á

estrategia de realidade. Se quiser modificar a sua estrategia, pode

mos voltar ao momento em que duvidou da realidade e fazer com

que vocé reviva aqueia experiencia com os recursos adequados. Muitas

de nossas crencas foram adquiridas quando tínhamos cinco anos de

idade, transmitidas por nossos pais, por outras pessoas importantes
para nos ou, talvez, pela mídia. Essas pessoas nem sempre sabem

instalar boas estrategias de realidade. Grande parte das nossas eren-

gas instala-se em nosso cerebro antes de termos desenvolvido estra

tegias de realidade. Quem conseguiu adquirir boas estrategias de rea

lidade ou teve sorte ou teve experiencias ruins com as alternativas,

até que finalmente aprendeu a instalar boas estrategias.

Embora a maioria das pessoas tenha certeza sobre a realidade,

vocé ficaria surpreso ao ver quanto da realidade elas próprias cons-

troem. Em algum momento, vocé acreditou em Papai Noel, mas de

pois deixou de acreditar. Vocé ainda pode estar lidando com crencas

e realidades programadas numa época em que nao tinha recursos para

julgar informacáo de alta qualidade. Por exemplo, a crianca com fre-

qüéncia confunde sonho e realidade. Ás vezes, as pessoas tém estra
tegias de realidade táo fortes que isso as impede de usar sua imagi-

nacáo como um recurso. É um equilibrio delicado, mesmo quando
sabemos o que estamos fazendo.

De vez em quando, pessoas "apagam" experiencias desagradá-

veis, fingindo que elas nao aconteceram. Elas ignoram essas expe

riencias. Outras vezes, exageram algumas experiencias.

O que acontece quando pegamos um incidente que há vinte e

cinco anos fez com que a pessoa tomasse urna dire<,ao na vida e o

modificássemos? Antes de fazer isso, é necessário em primeiro lugar
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trabalhar com a crenca "Perdi vinte e cinco anos da minha vida por

causa das minhas crencas pessoais".

Por exemplo, urna senhora com quem trabalhei havia passado

por problemas físicos e emocionáis táo profundos que eles se torna-

ram a razáo de sua sobrevivencia. Seu problema era provocado por

urna "voz" interna que lhe causava todo o tipo de perturbacoes. Nos

lhe oferecemos recursos referentes a urna experiencia passada para

modificar sua imagem corporal, dando ao seu lado interno respon-

sável pela "voz" novos recursos. Quando integramos todos esses re

cursos, ela ficou muito triste, como se tivesse perdido alguma coisa.

Quando lhe perguntei o que tinha acontecido, ela disse: "A minha

vida inteira, tive por objetivo sobreviver. A sobrevivencia sempre foi

um desafio. Agora, com todos esses recursos, parece que um lado

meu desapareceu. Para que vou viver, de agora em diante?". Nao

é ruim que o paciente chegue a esse ponto, pois assim podemos

perguntar-lhe: "Para que deseja viver? O que teria valor para voc6?

O que seria bom fazer, em vez de apenas sobreviver?".

Quando fazemos um bom trabalho e ajudamos a pessoa a criar

urna mudanca profunda, essa questáo da finalidade de vida prova-

velmente surgirá. E nem sempre é possível prever o que será. Se tra-

balharmos com essa possibilidade antes de estudar outras questóes,

fazendo urna ponte para o futuro com as novas possibilidades, o tra

balho ficará facilitado.

Quantas pessoas lutam contra sua estrategia de realidade e de-

pois nao sabem o que fazer quando tentam modificar o seu compor

tamiento? Já ouvi pessoas dizerem: "Daria tudo para ser diferente,

mas nao quero me engañar". O que elas realmente estáo dizendo é:

"Se eu filtrar esta nova crenga de comportamento através da minha

estrategia de realidade, de tal forma que se torne táo real para mim

quanto o resto das coisas que faco, estarei me engañando". Se cor

rer o bicho pega, se ficar o bicho come... Cria-se um vínculo duplo.

Mesmo que esteja verificando a realidade de algo muito comum, co

mo, por exemplo, se comeu granóla ou calda quente, a pessoa estará

confrontando crencas ou conflitos realmente importantes.

A importancia de compreendermos as estrategias de realidade

nao está em determinar o que aconteceu realmente em nossa vida.

Ao contrario, isto nos permite configurar urna serie de verificacóes

(exames) de decisao ou de comportamento antes de acreditar que al

go novo é verdadeiro, ou antes de querer realmente agir. A pessoa

nao vai agir a nao ser que veja o que está acontecendo de maneira

clara, a menos que esse elemento se coadune com a visáo geral que

ela tem da sua identidade.
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Estrategias de cren<?a

Estrategias de crenca sao as maneiras pelas quais man-

temos nossas crencas e nos agarramos a elas. Da mes-

ma forma que as estrategias de realidade, elas reve-

lam um padrao consistente de imagens, sons e sen-

sacoes que atuam de maneira básicamente inconscien

te. As estrategias de crenca sao um conjunto de indicios que usamos

para decidir se vale a pena acreditar ou nao em algo . Esse tipo de
indicio vem em geral sob a forma de submodalidades — as qualida-

des das imagens, sons e sensacoes. Peco ao leitor que tente a seguin-

te experiencia. Compare algo em que acredita com algo em que nao

acredita. Observe as diferencas na qualidade das imagens, sons e sen

sacoes cinestésicas. Como o cerebro codifica as diferencas? Urna di-

ferenca que comumente ocorre diz respeito á localizacao das ima

gens, mas existem outras.

As estrategias de crenca sao diferentes das "estrategias de reali

dade", porque nao podemos testá-las do ponto de vista sensorial,

a partir de testes de realidade. Como sao profundamente padroniza-

das, podem durar a vida toda. E isso é bom, porque sem essas estra

tegias nossa compreensáo de nos mesmos e do mundo nao seria

estável.

O problema é que as estrategias de crenca funcionam de forma

táo automática e persistente tanto para as crencas limitantes quanto

para as crencas que nos levam em direcáo a nosso potencial. Feliz

mente, elas tém urna estrutura definida que pode ser eliciada, para
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que possamos modificá-las em seus níveis mais profundos por meio

de urna intervencáo consciente.

Demonstragao da estrategia de crenga

Robert: Judy, pense em algo em que gostaria de poder acredi
tar sobre si mesma, mas nao consegue. Tem algum problema desse
tipo?

Judy: Estive trabalhando a questáo do peso, porque é um gran
de problema para mim...

Robert: E um problema "de peso" realmente. O que pensa atual-
mente sobre isso?

Judy: O que pensó? Tenho crencas confutantes. Uso todas as
proibicóes do tipo "posso" e "nao consigo" nessa questao de peso.
Tenho muitos conflitos.

Robert: Dé um exemplo de um "nao consigo".

Judy: Nao consigo perder peso.

Robert: Vocé nao consegue perder peso. Vamos falar um pou-

co mais sobre isso. Diga algo que consegue fazer.

Judy: Consigo usar os métodos de PNL com meus clientes.
Robert: Primeiro, vamos fazer urna comparacao básica. Deve

nios ser capazes de encontrar todas as informacóes a partir de urna
comparacao.

Quero que pense sobre perder peso durante um momento. (Judy

relaxa, suspira, olha para baixo epara a esquerda, mostrando ten-

sao muscular ao redor da boca.) Agora, pense que está aplicando

um método de PNL num cliente, talvez em urna ocasiáo em que te-
nha tido sucesso. [Os ombros de Judy se erguem, a tensáo desapare
ce de seu rosto e ela olha para cima.)

(Para o grupo): Voces véem que há urna diferen<;a profunda na

fisiologia de Judy, tanto ñas pistas de acesso quanto nos demais si-
nais fisiológicos.

Existem duas razóes para eu ter pedido a Judy que pensasse nis-
so. Em primeiro lugar, quería saber se ela modificou ou nao sua crenca
sobre a capacidade de perder peso, com base no que vemos. O que

vamos observar? Nao observaremos a primeira fisiologia, mas a se
gunda. Temos agora urna forma de testar se ela mudou ou nao sua

crenca. As diferencas de fisiologia nos proporcionam um teste in

consciente apurado. A segunda razáo é que quero fazer urna compa
racao entre o estado presente e o estado desejado, e identificar o que

é diferente na sua fisiologia.

(Para Judy): Agora, quero que faca algumas comparacoes in

ternamente. Quando pensa em perder peso, de que forma pensa?
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Judy: É urna luta.
Robert: Urna luta.

(Para o grupo) Ela repete o contraste que vimos em sua fisiolo

gía de forma impecável. Urna das boas coisas nese tipo de trabalho

é que as pessoas sao geralmente muito sistemáticas em seus padrees.

Já vimos essa fisiología varias vezes. Parece um padráo.

(Para Judy): O que faz com que seja urna luta? {Ela repete a

fisiología associada a sua dificuldade deperderpeso, olha para a es-

querda epara babeo, o que indica um diálogo interno.) Algo que vo-

cé fica se repetindo?

Judy: Provavelmente, sim.

Robert: O que diz para si mesma?

Judy: Que preciso me esforcar. A única maneira de perder peso

é contar as calorías e controlar tudo o que coloco na boca. Mas sei

que vou me sentir faminta e desconfortável.

Robert: Entao, quando decide perder peso, vocé conta calorías

— mesmo sabendo a dificuldade e a luta que isso representa. Qual

o conflito?

Judy: Bem, faco isso durante certo tempo e depois desisto.

Robert: O que faz com que decida parar? Agora, quando pensa

no assunto, onde está o conflito? É um conflito porque vocé acha
que será difícil e nao quer que seja? Vocé acha que vai ser difícil e

aínda por cima nao dará certo?

Judy: Prefiro esquecer o assunto e deixar que meu corpo tome

conta de si mesmo. Assim é que quería que fosse.

Robert: E nao acredita que possa fazer isso?

Judy: Isso mesmo. Acho que outras pessoas podem, porque já

ajudei muita gente a conseguir. Mas eu nao posso. {Gesticula com

a mao direita, enquanto mantém a esquerda parada.')

Robert: Quero que preste atencáo a outros detalhes.

(Para o grupo): Observem que, quando Judy fala sobre o con

flito, há urna assimetria em seus gestos. Ela diz: "Quería poder aban

donar tudo e deixar que meu corpo tome conta", usando ambas as

maos — um gesto simétrico... e depois ela fez um gesto assimétrico,

ao dizer que nao consegue. Essas assimetrias em geral revelam con-

flitos internos. Por exemplo, quando urna pessoa diz "Quero ser mais

agressiva" e deixa sua mao direita descansando no coló, provavel

mente significa que há um lado seu que deseja ser agressivo e outro

lado que nao quer. É bastante útil prestar atencáo (calibrar) á sime

tría corporal. Nao que eu pense que sempre que alguém nao gesticu

la de maneira simétrica está em conflito. Mas uso urna verif¡cacao

cruzada. Se nao há simetría, continuo a verificar quando a pessoa

gesticula com urna mao e nao com a outra, enquanto fala sobre seu
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problema. No caso de Judy, vamos verificar o que ela está dizendo

e como está pensando sobre a sua "luta" enquanto gesticula.

(Para Judy): Quando vocé diz que "tem de contar calorías",

é isso mesmo que escuta na sua cabeca?

Judy (olhando para cima epara a esquerda, indicando urna lem-

branca visual): Foi assim que tive bons resultados no passado.

Robert: Entáo, quando pensa em contar calorías, vocé vé algo

internamente? Vocé fala consigo mesma ou o qué?

Judy: Vejo o livro de calorías, e estou verificando alguns itens

e fazendo anotacoes... (Movimenta os olhospara buixo epara a es

querda, indicando diálogo interno, depois para a direita, indicando

sensacóes.)

Robert: Ao ver essas coisas, vocé certamente tem urna sensacáo

ou algo parecido. Portanto, quando visualiza, vocc senté algo?

Judy: Sinto. E também falo comigo mesma.

Robert: Se visualizar o livro e a contagem de calorías, vocé tem

a mesma sensacáo de novo? (Judy imagina o livro, relaxa o corpo

e move os olhos para baixo e a direita.) Portanto, ao imaginar, vocé

tem urna serie de sensacóes. Vamos comparar isso com o que senté

ao fazer PNL com seus clientes, isto é, o que acha que pode fazer

de maneira confortável.

(Para Judy): Vocé já aplicou PNL em outras pessoas, certo?

(¡mediatamente, Judy adota a fisiología que demonstra mais recur

sos.) Como sabe que pode fazer isso sem demasiado esforco?

Judy: Consigo imaginar a situacáo claramente.

Robert: O que vocé vé?

Judy: Vejo a pessoa com quem estou trabalhando. Vejo sua rea-

gao e também ouco a confirmagáo por parte do meu cliente.

Robert: Bem interessante. Existe um fenómeno que chamo, brin

cando, de síndrome do terapeuta. A pessoa possui urna serie de ha

bilidades que foram desenvolvidas a partir da observacáo de outras

pessoas, mas, quando se trata déla mesma, nao consegue se ouvir

nem se ver — e entáo sente-se perdida. Nao sabe mais o que fazer.

Nao é que esteja fazendo algo errado. Isso acontece simplesmente

porque ela nao consegue ver ou ouvir a si mesma e dar a si mesma

informacóes sobre o que está acontecendo. Nada tem a ver com in

competencia da sua parte.

(Para Judy): Entáo, vocé vé a outra pessoa e reúne as informa-

cóes a seu respeito. Como sabe que pode fazer algo para ajudá-la?

Como sabe o que deve fazer?

Judy: Tenho urna sensacáo.

Robert: Vocé tem urna sensacáo. Na imagem interna, quando

está tendo sucesso no trabalho com outra pessoa, vocé consegue
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enxergá-la com seus próprios olhos? Está envolvida na experiencia?

Ou está se vendo de urna maneira dissociada?

Judy: Estou vendo com meus próprios olhos, como se eu esti-

vesse lá.

Roberf. Era que essa imagem é diferente daquela na qual vocé

está contando calorías?

Judy: Essa é mais ampia. É maior, no sentido de englobar mais
elementos.

(Para o grupo): Viram a simetría? Judy gesticulou com ambas

as maos ao descrever a sítuacáo com seu cliente.

Judy: Quando pensó em contar calorías, vejo o livro, e é tudo.

Robert: Vocé só vé o livro. Há alguma coisa no livro?

Judy: Consigo enxergar as palavras, a capa e as cores. É como
se fosse urna foto colorida.

Robert: E quando vocé vé o cliente? (Ela muda de postura e o

grupo ri.)

(Para o grupo): Pode ser um padráo. Temos a simetría das maos

quando ela fala do cliente, e depois a assimetria, no caso da conta-

gem de calorías. Neste último caso, ela só gesticula com a máo es-

querda.

Quero resumir até onde chegamos. Reunimos informacóes so

bre a crenca de Judy de que "nao consegue perder peso". Quando

lhe perguntamos sobre perder peso, ela cria urna imagem fixa do li

vro de calorías e senté urna sensacáo desagradável. Depois, ouve urna

voz que diz: "Outras pessoas conseguem perder peso". Também pu-

demos observar urna assimetria na maneira como ela gesticula: quando

fala sobre perder peso, contar calorías e ter trabalho, ela gesticula

com a máo esquerda; quando diz: "Mas posso ajudar outras pes

soas", gesticula com a máo direita. Revela também urna postura que

parece sem recursos, sempre que pensa em perder peso.

Comparamos isso com algo que ela acha que pode fazer — aju

dar os clientes a usar a PNL. Aqui, vemos que ela cria urna grande

imagem panorámica e ouve o cliente, como se estivesse realmente pre

sente. Ela também adota urna postura que revela mais recursos e faz

gestos simétricos e congruentes com as maos.

Estamos atrás dos padrees comportamentais de Judy presentes

em cada crenca. Neste ponto, enquanto estou reunindo informacóes,

gosto que meu cliente identifique outra crenca sobre sua capacidade

— outra crenca sobre o que ela é capaz de fazer. Simultáneamente,

presto atencáo á sua fisiología, seu movimento ocular, sua postura,

as imagens, vozes e sensacoes internas, para ter urna confirmacáo

do que observei até entáo. Quero descobrir que padróes sao idénti

cos, no que diz respeito a essas qualidades, quando compara a cren-
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ca de que é capaz de ajudar alguém usando a PNL com qualquer

outra crenca sobre "o que ela é capaz de fazer".

Judy: Enquanto vocé estava falando, eu me lembrei de outra.

Percebi urna profunda mudanca na maneira como me sentía em

relacáo a minha máe... e isso se generalizou para a minha vida in-

teira.

Robert: Como fez isso?

Judy (rindo): Procurei urna especialista em PNL.

Robert: E o que ela fez? O que mudou na sua maneira de pen

sar sobre sua máe? O que quero dizer é que foi vocé quem fez a mu

danca, a terapeuta apenas a tornou mais fácil.

Judy: O que mudou foi a maneira como eu me sentia no rela-

cionamento com minha máe.

Robert: A neurolingüista nao disse simplesmente: "Mude a sua

sensacáo", e a sensacáo mudou. Algo que vocé mudou por dentro

fez com que a sensacáo ficasse diferente.

Judy: Na verdade, ela me fez escrever urna carta. Era como se

eu estivesse conversando comigo mesma.

Robert: De que modo sua percepcáo mudou?

Judy: Ficou mais fácil entrar em contato com um sentimento

que eu tinha quando... (Judy olha para cima e a esquerda.)

Robert: Vocé está vendo alguma coisa?

Judy: Vejo toda a cena como aconteceu.

Robert: Vocé está vendo aquela pessoa...

Judy: Nao, estou me vendo escrever a carta.

Robert: Vocé se vé escrevendo a carta, dissociacla, como se fos-

se urna outra pessoa?

Judy: Isso mesmo.

Robert: E vocé acha que conseguiu modificar sua atitude em re

lacáo á sua máe? Isto quer dizer que pode mudar sua atitude com

relacáo ás pessoas em geral?

Judy: Sim, porque vejo que posso em varias áreas da minha vida.

Robert: Porque vocé vé essa capacidade em outras áreas da sua

vida.

(Para o grupo): Urna das coisas que a ouvi dizer mais de urna

vez, que mostra que há urna similaridade, é que há urna "imagem

grande". Ela disse: "Posso ver toda a cena", e nao apenas parte da

imagem, como acontece com o livro de calorías. Observem a dife-

renca entre a visáo miope do elemento pequeño e a visáo total da

cena. Ela obtém bem menos informacóes de urna imagem pequeña

e fíxa do que de urna cena ampia.

(Para Judy): Vocé enxerga a cena total, no caso da perda de pe

so, ou apenas o pequeño livro? Vocé já ajudou outras pessoas a per-
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der peso. O que faz com que possa ajudar outra pessoa a perder pe

so? Como consegue?

Judy: Depende da situacáo da pessoa. Uso varias técnicas de

PNL.

Robert: Existe alguma coisa que lhe permite saber como proce

der, independentemente do contexto. O que é?
Judy: Sinto o que deve ser feito. Percebo o que preciso saber

para ser capaz de dar o próximo passo. Sou quase intuitiva comigo

mesma, mas sei que nao é só intuicáo... (Mais risos.)
Robert (para o grupo): Alias, um dos meus objetivos ao usar

a PNL é fazer com que as pessoas possam funcionar no nivel intuiti

vo. Por que ter de pensar em tudo o que se está fazendo? Dá muito
trabalho e perde-se muito tempo. Os métodos de PNL dao validade
a intuicáo e ajudam mais as pessoas.

Estou partindo da hipótese de que Judy reúne informacoes su

ficientes sobre urna pessoa até que, de repente, percebe a imagem

total, e é assim que ela sabe o que fazer. Nao quero que ela encontré

urna solucáo neste exato momento. Quero que ela acredite que é ca
paz de encontrar a solucáo. É evidente que ela nao vai perder peso
sentada aqui na nossa frente. Se acreditar que pode conseguir, acho

que ela possui os recursos necessários para atingir seu objetivo.
(Para Judy): Vocé quer acreditar que poderia perder peso assim

como acreditou que poderia modificar seu sentimento em relacáo á

sua máe, certo?

Judy: Certo.

Robert: O que a impede de ver a imagem inteira?

Judy: Quando pensó no meu peso, tenho urna sensacáo desagra-

dável. Se conseguisse ver a imagem inteira, talvez soubesse o que fazer.
Robert: Vamos tentar transformar sua estrategia de crenca li

mitante no mesmo tipo de estrategia que a faz acreditar poder fazer

algo. Veja a si mesma, na sua imaginacáo, como se fosse um cliente

chegando para urna consulta. Veja a si mesma e todas as coisas que
já tentou no passado para perder peso. Alias, ouca a si mesma des-

crevendo o que tentou fazer. Imagine que vocé, no papel de "clien
te", conta a vocé, o terapeuta, todas as coisas que me contou.

Antes de mais nada, coloque a imagem bem á sua frente. (Faz

gestos.) Consegue se ver?

Judy: Vejo alguns pedacos do livro de calorías, mas ainda te

nho a sensacáo...

Robert: Ainda tem a sensacáo. O que faria se um cliente seu ti-

vesse urna sensacáo da qual nao conseguisse se livrar?
Judy: Usaría uns pequeños truques. Pediría que se concentras-

se na sensacáo. Depois desviaría a atencáo dele... e depois... (Assu-

me a fisiología que revela quando sabe o que fazer.)
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Roberf. Parece ótimo. (Risos.)

(Para o grupo): Acho que ela tem os recursos neeessários. Alias,

ela vai me contar como faz.

(Para Judy): Como vocé faz para perder peso?

Judy: Vamos ver se consigo. (Seus olhos erguem-se para a es-

querda e depois baixam para a direita, para ter acesso ássensacóes.)

E urna sensacáo táo grande...

Robert: Éntáo, é urna sensacáo grande. O que faz com um cliente
que tem urna sensacáo grande? O que lhe pediría para fazer?

Judy: Depende. Posso pedir que entre na "imensidáo" da sen

sacáo, para depois jogar com ela. Ou ainda, se for conveniente, pos-

so pedir que faca a sensacáo encolher, tornando-a menor.

Robert: Qual desses dois procedimentos seria mais conveniente

no seu caso? Use sua intuicáo.

Judy: As vezes acho que, se pudesse entrar naquela ¡mensa sen

sacáo, conseguiría entender o meu problema.

Robert (para o grupo): Vou fazer outra coisa agora. Dá para

ver que nao se trata apenas de urna sensacáo. Há também urna ima-

gem (Robert gesticula para cima e para a esquerda de Judy.) Será

útil descobrir que imagem é essa.

(Para Judy): Volte para aquela sensacáo e olhe para cima. O

que vé? Pode manter a sensacáo. Talvez seja algo que vé.

Judy: Vejo urna imensa mulher... Ela é realmente imensa. (Judy

fica visivelmente tensa.)

Robert: Quem é?

Judy: Bem, a imagem me influencia.

Robert: É algo que vocé vé. Essa imagem está relacionada a vo
cé de alguma forma? A imagem é maior do que vocé. Ela cria a imensa

sensacáo que a influencia. De que forma ela está relacionada a vocé?

Judy: Ela tem influencia sobre mim.

Robert: De que maneira?

Judy: Sinto que aquela imensa mulher está lá fora me envol-

vendo o tempo todo.

Robert: Entáo, ela está lá fora... ela envolve vocé.

Judy: Isso mesmo.

Robert: Agora que teve acesso a essa informacáo, peco que dé

um passo para tras e afaste a imagem de vocé. Veja a imagem de

si mesma envolvida pela mulher que está á sua frente.

Judy (relaxando): Prefiro ver assim, a distancia.

Robert: Agora que pode ver o que está acontecendo, a distan

cia, de que recursos a Judy que está envolvida por aquela mulher

precisa para ter mais escolhas e fazer o que vocé quer?

Judy: Interessante. Sempre tentei cuidar déla. Nunca pensei cui

dar de mim.
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Roberf. Bom, é vocé que precisa dos recursos.

Judy: Preciso ter certeza de que eu nao sou ela.

Roberf. Do que precisa para poder fazer isto?

Judy: Preciso separar as duas visualmente.

Roberf. Entáo, faca isso. Se precisar de tnais recursos, vamos

acrescentá-los.

Judy: Tudo bem, posso cuidar disso.
Roberf. Ótimo. Há mais alguma coisa de que a Judy lá de cima

precise? (Gesticula.)
Judy: Estou revendo toda essa questao de crencas. Eu posso mo

dificar a cren?a que tive quando me separei daquela imensa mulher
que me envolvía. Posso perceber que minha crenca sobre perder pe
so nao tem sido muito lógica, pois se baseia naquela sensacao e em

qualquer coisa que aquela mulher imensa personifique.
Robert (para o grupo): Observando a maneira como Judy está

se calibrando, cometamos a perceber um pouco da outra fisiología,
a que está associada ao que Judy acredita que pode fazer.

(Para Judy): Acho que vocé tem os recursos necessários. Pro-

vavelmente, o que impediu essa crenca foi o fato de vocé nao saber
o que estava olhando lá fora. Como a crenca limitante se manifesta-
va visualmente, era difícil para vocé enxergar o que precisava fazer
(gesticulando) quando estava envolta até esse ponto (gesticulando para

dentro do corpo). Nao era só urna questao de segmentar a imagem

em pedacos menores e levá-la para baixo. Vocé precisava ver a ima
gem completa. Acho que em grande parte era isso que estava acon-

tecendo.
Enquanto olha para a imagem lá fora, á sua frente, consegue

aumentá-la? De que forma vocé poderia separar essa influencia ou

pelo menos lidar com ela? , r .
Judy: Há um exercício mental que posso fazer. E urna das técni

cas que eu usaría com outra pessoa. Posso separá-las, depois ver o

que preciso para perder peso. (Enquanto repassa mentalmente opro-

cesso, suafisiología muda radicalmente, passando a revelar os mes-

mos recursos que ela aprésenla quando "acredita que podefazer".)
Roberf. Acho que vocé possui todos os recursos necessários.

Acredita que pode perder peso? Podemos tratar de técnicas específi
cas sobre como perder peso mais tarde. Lembre-se de que, no inicio,
quando pensou em perder peso, havia um conflito.

(Para o grupo): Nao passo a etapa seguinte a nao ser que tenha

observado urna mudanca clara na fisiología da pessoa, como a que

acabamos de ver agora. Sei que progredimos, porque, quando lhe
pedi que pensasse de novo na questao, ela nao voltou aquela fisiolo
gía de falta de recursos. Pude ver claramente que há urna estrategia
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e urna fisiologia bem diferentes associadas á perda de peso, se com

paradas com a que ela apresentou quando lhe perguntei pela primei-

ra vez sobre sua crenca.

Exercício para identificar estrategias de crenga

Vamos fazer um exercício agora. Pensem em algo que acham

que podem fazer e comparem isso com algo que acham que nao po-

dem fazer. Especifiquen! a diferenca. Entáo, peguem a crenca limi

tante e a tornem igual á crenca de que sao capazes de fazer algo. Se

algo os impedir, descubram o que é.

O objetivo é fazer com que a limitacáo se torne igual a urna crenca

de recursos. Usem os processos de mudanca que acharem necessá-

rios. Talvez voces acabem fazendo alguma coisa totalmente diferen

te do que fiz em termos de identificacáo da interferencia e acréscimo

do recurso adequado. O objetivo básico é fazer com que a crenca

que voces julgam impossível se torne mais parecida possível com aque-
la que voces julgam possível.

Discussáo

A maioria de voces viu que podia identificar as diferencas e criar

rápidamente a mudanca desejada. Alguns descobrii am bons exem-

plos de experiencias anteriores significativas (impressoes) que os im-

pedem de ir adiante. O capítulo 4 oferece urna análise mais comple

ta das técnicas de impressoes e reimpressóes.

Algumas pessoas devem ter encontrado bons exemplos de eren-

cas sobre a necessidade de serem perfeitas. Este tipo de crenca é real

mente depreciativa. Quem pensa assim diz: "Eu fiz, mas nao com

perfeicáo". Freqüentemente, urna pessoa consegue fazer algo com

perfeicao milhares de vezes, mas, diante de um único erro, julga-se

imperfeita, sem levar em conta os sucessos anteriores. Naturalmen
te, mesmo tendo um sucesso, ela acha que ele nao é "verdadeiro",

pois, se der errado da próxima vez, o resto nao vai contar. Se a pes

soa se comparar a Deus, o resultado vai ser negativo. O problema

com esse tipo de crenca é que os criterios para a definicáo do sucesso
sao inadequados.

Muitos de voces provavelmente descobriram que as crencas iden

tificadas envolviam urna comparacao. Por exemplo: trabalhei com

urna senhora que tinha urna idéia clara do que quería atingir. Quan-

to mais perto chegava do seu objetivo, pior se sentía por aínda nao
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té-lo atingido. Imaginera que tipo de vínculo se criava. Quanto me-

lhor seu desempenho, pior ela se sentía, pois quanto mais se aproxi-
mava da perfeicao, maior era o seu sofrimento por nao ter atingido

a última pequeña etapa. Essa mulher tinha o seguinte padráo de com-
portamento: iniciava alguma coisa, desempenhando-a muito bem,

mas quando estava próxima de atingir o sucesso, o nivel de tensáo

era tal que a fazia desistir. Ela nunca conseguiu obter sucesso com

pleto em nada do que fazia.

Esse processo que acabamos de demonstrar é útil para reunir

informacoes. Esse procedimento de análise por contraste indica o lugar

exato em que o trabalho de mudanca precisa ser aplicado, o que po

de economizar tempo e frustracáo ao trabalharmos com outras pes-

soas.
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Nota da tradugao:

Para manter a fluencia do texto, resolvemos adotar a palavra Im-

pressao para traduzir Imprint e Reimpressao para traduzir Re-imprint, em-

bora, na prática, alguns especialistas bmsileiros utilizeni essas expressoes

na iíngua original



Reimpressao

Tim e Suzi trabalharam certa vez com um homem

que tinha medo de viajar de aviáo. Ele havia tenta

do de tudo para perder o medo, mas nada deu certo.

Tim e Suzi fizeram com que ele tivesse acesso ás sen-

sacoes associadas ao ato de voar e estabeleceram urna

áncora cinestésica, tocando em seu ombro. (Áncora é um processo
de estímulo-resposta no qual algum estímulo externo é associado a

um estado interno ou a um conjunto de representacoes. Urna áncora

que ocorre naturalmente é, por exemplo, urna cancáo que nos leva

de volta a urna experiencia anterior sempre que a ouvimos. Bandler

e Grinder descobriram que é possível criar áncoras de maneira in

tencional. Um estado interno pode ser associado a um toque exter

no, a um som ou a algo que a pessoa possa ver. A partir do mo

mento em que essa associacao é criada, a pessoa pode vivenciar a

experiencia quando quiser. Se a áncora criada for cinestésica, póde

se manter o estado mantendo-se a áncora.)

Eles sugeriram que a sensagáo ancorada o levasse, numa "via-

gem no tempo", a outros incidentes que lhe tivessem proporcionado

a mesma sensacáo. Logo ele se queixou de "um branco". Paciente

mente, Tim e Suzi mantiveram a áncora e acompanharam seu rit

mo, afirmando que aquele "branco" era muito importante e reco

mendando que ele relaxasse e se concentrasse no branco. Quando

ele relaxou, eles lhe contaram urna historia, urna metáfora terapéu

tica sobre urna ocasiáo em que, numa noite de forte nevoeiro, eles
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saíram pelas rúas da vizinhanca á procura de um cachorro. Embora

o nevoeiro fosse táo denso que nao lhes permitisse enxergar nada a

mais de 3 metros de distancia, eles intuitivamente sabiam onde as

coisas estavam localizadas e conseguiram achar o que estavam pro
curando.

Cerca de dez minutos depois, o homem comecou a ver imagens

instantáneas, como diapositivos, que segundo ele nada tinham a ver

com a sua fobia. O primeiro diapositivo mostra um velho segurando

um ramalhete de flores. O homem tinha sido seu vizinho quando ele

era bem pequeño. Depois, ele viu outros diapositivos, que puderam

ser colocados um após o outro, formando um filme sobre urna expe

riencia vivenciada na infancia.

Era urna experiencia da qual ele nao se lembrava conscientemente,
mas que se revelou importante para a fobia quando eles exploraram

as relacóes. Ele e outras criancas pequeñas estavam brincando num

terreno baldio atrás da casa de um senhor idoso quando viram urna

geladeira jogada no chao, com a porta aberta. Nao se sabe como,

um dos meninos ficou trancado dentro da geladeira, sem poder sair.

O paciente com quem Tim e Suzi estavam trabalhando havia troca
do mentalmente de posicáo com a enanca que ficara presa e estava

sentindo o pánico que ela sentirá. Finalmente, as criancas consegui

ram buscar ajuda e o menino foi tirado da geladeira antes que algo
mais grave ocorresse.

Quando o pai do paciente chegou ao local onde ocorrera o ací

dente, disse a ele: "Que isto lhe sirva de licáo. Nunca entre em um

local de onde nao possa sair". Quando ficou adulto, esse homem

passou a sentir pánico sempre que se via "preso" dentro de um aviáo.

Assim que conseguiram ir além do "branco", ou seja, do im

passe, Tim e Suzi puderam aplicar o processo de reimpressáo sobre

o qual falaremos neste capítulo e dar ao seu paciente novas escolhas

sobre seus sentimentos em relacáo a viajar de aviáo. Hoje, ele toma

um aviáo tres ou quatro vezes por mes, a trabalho. e sente-se tao
á vontade que geralmente dorme durante o vóo.

O que é e como ocorre urna impressáo

Urna impressáo é um incidente significativo ocorrido no passa-

do, durante o qual se tornou urna crenca ou um grupo de crencas.

Todos os métodos de cura física ou psicológica que conheco, acei-

tam o fato de que os comportamentos atuais sao militas vezes cria

dos ou moldados por comportamentos ou incidentes passados. Para
os especialistas em PNL, o que é importante na experiencia passada
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nao é o conteúdo do que aconteceu, mas a impressao ou crenca que

a pessoa passou a ter a partir da experiencia.

A nocao de impressáo vem de Konrad Lorenz, que estudou o

comportamento de filhotes de pato no momento em que saíam do

ovo. Ele descobriu que os patinhos imprimiam urna figura materna

na mente desde o primeiro dia de vida. Essa escolha era feita a partir
de um movimento, de forma que qualquer objeto ou pessoa que se

movesse logo que eles saíam do ovo passava a ser seguido e "se tor-

nava" a máe. Lorenz andava e os patinhos o seguiam. Ele também

percebeu que, ao apresentá-los a verdadeira máe-pata, os patinhos

a ignoravam e continuavam a segui-lo. De manhá, ao levantar-se,

ele saía de casa e via os patinhos enroscados em suas botas em vez

de permanecerem no ninho.

Segundo ele, certa vez urna bola de pingue-pongue rolou para

perto de um dos ovos no momento em que um dos patinhos saía da

casca. Ele ¡mediatamente "imprimiu" a bola, que dali por diante pas

sou a ser sua "máe". Algum tempo depois, na época do acasalamento,

o pato ignorava os outros da sua especie e tentava subir em qualquer

objeto redondo que encontrasse pela frente.

Konrad Lorenz e seus colegas acreditavam que as impressoes

eram gravadas em períodos neurológicos importantes e que, urna vez

ultrapassado o período crítico, o que quer que tivesse sido "impres-

so" tornava-se permanente e nao sujeito á mudanca.

Investigando o fenómeno da impressao nos seres humanos, Ti-

mothy Leary descobriu que o sistema nervoso humano era mais so

fisticado do que o dos patos e outros animáis. Verificou, que, em con-

dicóes adequadas, o conteúdo que havia sido impresso em períodos

críticos anteriores podia ser acessado e reprogramado, ou seja, reim-

presso.

Leary também identificou varios períodos críticos de desenvol-

vimento nos seres humanos. As impressoes criadas nesses períodos
produziam crencas básicas que moldavam a personalidade e inteligencia

do individuo: crencas sobre sobrevivencia biológica, ligacóes senti-
mentais, bem-estar, destreza intelectual, papel social, apreciacáo es
tética e "metacognicáo", ou seja, percepcáo dos próprios processos

mentáis. Portanto, os problemas físicos de saúde parecem originar

se de crencas básicas e comportamentos auxiliares criados durante o

período crítico de sobrevivencia biológica, enquanto as fobias teriam

suas raízes no período de bem-estar emocional. As deficiSncias de apren-

dizagem podem advir de impressoes formadas durante o período crí

tico que envolve a destreza intelectual, e assim por diante.

O desenvolvimento da técnica de reimpressáo da PNL nasceu

de urna serie de seminarios que conduzi em colaboracáo com Leary.
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Foi a partir do meu trabalho com ele que percebi que alguns episo

dios traumáticos vivenciados pelos clientes eram mais do que apenas

lembrancas ruins, passíveis de serem tratadas com simples técnicas

de integracáo. Com freqüéncia havia impressóes de ¿rencas e de iden-

tidade que formavam a base da personalidade da pessoa, exigindo
portanto urna abordagem diferente para influenciá-la de maneira du-

radoura e adequada.

As impressóes podem ser experiencias "positivas" significativas,
que geram crencas úteis, ou experiencias traumáticas ou problemáti

cas, que conduzem a crencas limitantes. Na maioria das vezes, elas

incluem pessoas consideradas importantes, que inconscientemente ser-
viram como modelo.

Facamos urna comparacáo entre o comportamento do pato e o

comportamento humano, usando os maus-tratos de criancas como

ponto de comparacáo. As pesquisas comprovam que com freqüén

cia pessoas que sofreram maus-tratos quando criancas, ao chegarem

á idade adulta, tendem a repetir inconscientemente as experiencias
desagradáveis que tiveram na infancia. Por exemplo, em geral as rau-

lheres que sofreram maus-tratos casam-se com homens que as mal-
tratam. Homens que apanharam quando criancas podem bater em

seus filhos. Se apanharam de suas maes, podem ter relacionamentos
em que sao, de certa forma, a pessoa inferior. Estudos mostram que

as mulheres que foram espancadas por suas maes tendem a ser mais

violentas com os filhos do as que nao o foram. As impressóes po

dem ser urna explicacáo para esse fenómeno. As pessoas que sofre

ram maus-tratos na infancia podem imprimir em suas mentes que

este é o comportamento típico de pais, maes, maridos ou esposas.

No momento em que os patinhos saíam do ovo, nenhum parou

para pensar: "Nossa, que máe mais estranha! Acho melhor desco-

brir o que está acontecendo por aqui". O cerebro dos patos com cer

teza registrava: "É assim que as maes sao". Os seres humanos fa-
zem exatamente a mesma coisa.

Modelagem e adogao doponto de vista da outra pessoa

Urna vez trabalhei com urna senhora que tinha cáncer na gar

ganta. Ela tinha a sensacáo de que sua garganta, e até o resto do

seu corpo, nao lhe pertencia. Era como se alguém lhe tivesse rouba-

do o corpo. Ancorei essa sensacáo e pedi-lhe que a usasse para lem-

brar-se de urna experiencia do seu passado. Era urna lembranca da
primeira infancia. Ela disse: "Minha máe me agarrou pelo pescoco

e está me sacudindo". Enquanto dizia isso, porém, ela fazia movimen-
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tos com suas próprias máos. Sua voz estava cheia de raiva, como

deve ter sido a de sua máe, nao a de urna enanca com medo. Ela

trocara de posicáo com a máe. Nao mostrava o comportamento de

urna criancinha, e sim o da máe, isto é, da agressora.

Quando criancas, temos relacionamentos muito intensos e cons

tantes com nossos pais. Imprimimos (introjetamos) algumas de suas

crencas e comportamentos, fazendo-os nossos. Urna senhora me disse:
"Quando eu era pequeña e minha máe me batia, eu só ficava triste

e confusa. Agora que sou adulta, acho mais fácil me identificar com

os sentimentos de minha máe. Em vez da tristeza e do medo que sen-

tia quando crianca, sinto a mesma raiva que minha máe sentía". Outra

senhora contou: "As vezes, sinto-me possuída por minha máe". Á
medida que crescemos e nosso corpo se modifica, fica mais fácil re-

produzir o comportamento do adulto.
Urna impressáo nao é necessariamente lógica. É algo intuitivo,

que acontece normalmente em períodos críticos de desenvolvimento.

Na infancia, a maioria das pessoas nao tem urna percepeáo real

da própria identidade, e por isso fingem que sao outra pessoa, co

piando um modelo — sem parar para pensar. Podemos terminar co

mo os patinhos que nao sabiam escolher direito quem queriam que

fosse sua máe.

O adulto é, em muitos aspectos, urna incorporacáo dos mode

los de adultos com os quais cresceu. O modelo de adulto tem carac

terísticas de pessoas importantes do passado, características apoia-

das em crencas e comportamentos que a pessoa incorporou precoce-

mente, quando crianca. Essas crencas e comportamentos emergem

quando se atinge urna certa idade, quando nao se é mais crianca. Por

isso, durante o processo de reimpressáo, é importante lidar com as
outras pessoas envolvidas no processo e com a imagem infantil do

paciente.

Trabalhei com urna mulher que quería fazer ginástica para fi-

car em forma. Quando estávamos próximos da mudanca desejada,

ela teve urna reacáo muito forte. Perguntei o que a impedía de conti
nuar, e ela respondeu: "Se eu fizer esta modificacáo, vou passar a

gostar realmente de mim mesma". Como isso nao me parecía nada
terrível, perguntei-lhe qual seria o problema. "Se eu gostar de mim,
posso perder as pessoas de quem gosto." Perguntei-lhe de onde ha-

via tirado aquela idéia, pois trata-se sem dúvida de urna crenca. "Se
eu gostar e cuidar de mim mesma, vou perder as pessoas de quem

gosto."

Realmente, havia precedentes na sua familia. Sempre que as pes

soas faziam algo de bom para si próprias, seus parceiros nao supor-

tavam a situacáo e o relacionamento era desfeito. Quando imagina-
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va o futuro, minha cliente tinha uma sensacáo desagradável em rela-

cáo a fazer algo de bom por si mesma. Essa sensacáo tinha a ver com

algo do passado de outras pessoas. Portanto, podemos ter fortes sen-

timentos limitantes se nos colocarmos na posicáo de outra pessoa.

A idenüficagao e o trabalho com impressóes

A parte mais difícil da mudanca de qualquer sistema de crencas

é o fato de que a impressáo pode nao estar no nivel consciente. Os

comportamentos mais importantes sao geralmente os mais cotidia

nos. Sao comportamentos dos quais nem temos consciéncia. Quan-

do usamos uma sensacáo como áncora para nos levar a lembrancas

passadas, as experiencias de que nos lembramos primeiro nao sao

táo importantes quanto voltar ao ponto em que nos sentimos confu
sos e dizemos: "Nao sei. Nao sei por que faco isso". Nesse ponto,

sabemos que estamos chegando a algo importante — que costumo

chamar de impasse. É uma orientacáo bastante interessante e talvez
uma abordagem diferente da que foi tomada no passado. É ai que

a pessoa sabe que está no "local correto", em termos de identifica-

cao das circunstancias ñas quais criou a crenca limitante.

O "branco" — impasses

No caso de nao se conseguir descobrir uma impressáo associa-

da a um impasse, pode-se pedir ao cliente que invente alguma coisa

para fazer tal associacáo. Por exemplo, pode-se dizer: "Imagine o

que esta sensacáo significa". Isto lhe dará um ponto de partida. Se

o episodio inventado tiver a mesma intensidade no nivel fisiológico

que o estado problemático, é uma prova de que existe uma ligacáo.

Ás vezes, quando ancoramos uma sensacáo, mesmo que inten
sa, e mantemos essa áncora para ajudar o cliente a se lembrar das

experiencias passadas, a pessoa tem um branco, como no caso do

homem que tinha medo de aviáo. De repente, nao há nada com que

se trabalhar. Parece que algumas pessoas aprenderám a dissociar-se

da dor para evitar o que vira em seguida. Pode-se ancorar este "bran
co" e voltar atrás no tempo, procurando uma impressáo importante

do passado. É necessário ser paciente, e quase sempre a paciencia
é recompensada. Com freqüéncia, o paciente comecará a ver ima-

gens em diapositivos, que poderá juntar para descobrir os detalhes

da situacáo que causou a impressáo.

Quando uma pessoa chega a um impasse, uma técnica útil para

identificar impressóes é interrompé-la ¡mediatamente e em seguida
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ancorar um forte estado de recursos. O recurso pode ser algo como

coragem ou forca — um recurso genérico que pode ser útil em dife

rentes situacoes.

Acho útil usar historias terapéuticas (metáforas) quando estou

buscando a integracao. Quando se chega a um impasse no qual a men
te consciente faz urna coisa e a mente inconsciente faz outra, é útil

contar urna metáfora, sobretudo quando a pessoa está dizendo: "Nao

faz o menor sentido". Coloquei em minha parede urna frase de Al-

bert Einstein, que diz o seguinte: "Tudo deve ser feito da maneira

mais simples possível, porém nao mais simples do que o possível".

Geralmente digo isso ás pessoas que se encontram num beco sem saída

e comento que, se elas tentarem fazer com que algo acóntela mais

rápidamente ou de maneira menos simples do que é possível, podem

encontrar resistencia. Urna das coisas boas sobre as metáforas é que

elas sao processadas em ambos os hemisferios, de forma que preen-

cham lacunas de raciocinio. Mesmo que a metáfora nada mais faca

do que reafirmar o que o terapeuta acabou de dizer através de urna

analogía ou historia, pode ser compreendida num nivel diferente.

Mudanca da historia pessoal sem o uso de modelos

Ocasionalmente, encontramos experiencias de impressáo ñas quais

nao há urna introjecao evidente do modelo de alguém importante.

Vou dar alguns exemplos de impressóes em que nao há urna troca

clara de lugar com o modelo. Trabalhei com um homem de negocios

bem-sucedido, de 35 anos, que nao conseguía escrever corretamen

te. Em vez de visualizar a palavra corretamente escrita, ele via o ros

to de sua professora, que lhe dizia que estava indo mal. Ele se sentía

táo mal que nao conseguía mais enxergar a palavra. Apesar de nao

trocar de lugar com sua professora, seu problema advinha do rela-

cionamento que havia tido com ela.

Examinamos a intencao positiva que estava por tras do com-

portamento de sua professora primaria e pedimos que nosso cliente

trocasse de posicáo com ela. Ele descobríu que ela tentava motivá-lo

a aprender a escrever corretamente. O fato de determinar a intengao

positiva modificou o relacionamento em sua mente, e o rosto da pro

fessora deixou de ser um empecilho gravado. Depois disso, ele nem

precisava mais olhar de novo para a palavra. As letras literalmente

pulavam em sua mente. Ele conhecia as letras e era capaz de escre

ver corretamente; simplesmente nao conseguía ter acesso ás palavras

em sua tela mental por causa da interferencia. Quando eliminamos

a interferencia (o rosto da professora), as palavras de repente apare-
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ceram. Este é um exemplo de como urna impressáo conseguiu impe

dir a pessoa de levar a cabo um processo simples, resultando numa

crenca de que ele era incapaz de escrever corretamente.

Há pouco tempo, fui chamado para trabalhar com um mergu-

lhador profissional que tinha medo de mergulhar em aguas lamaccn-

tas. Ele nao tinha a mínima idéia da razáo daquele medo. Ao me

contar como se sentía, observei que ele olhava para cima e á esquer-

da. Era evidente que ele estava criando urna imagem que estava fora

do campo da sua consciéncia. Embora estivesse tendo um acesso vi

sual, ele disse que a sensacao da agua era "assustadora". Quando

lhe perguntei o que via, ele respondeu: "Nao sei. Nao vejo nada".

(Muitas vezes, quando se trata de crencas, a pessoa tem pouca cons

ciéncia do seu processo mental.) Pedi que olhasse para cima, exage

rando a sensacao, para que, tornando-a mais forte, provocasse o apa-

recimento de imagens mentáis. Quando ele exagerou a sensacao, surgiu

urna imagem. Ele tinha 12 anos e estava brincando em um riacho

lamacento. O rio estava sendo dragado, procuravam um cadáver,

no qual ele pisou. Era isso o que o incomodava na agua lamacenta.

Mas conhecer a impressáo do passado nao eliminou o medo. Tínha-

mos de levar em consideracáo que capacidades, informacoes ou ou-

tros recursos precisavam ser acrescentados áquela experiencia anti-

ga a fim de torná-la diferente.

Como nao havia nenhuma troca obvia de lugar entre ele e ou-

tras pessoas, em vez de fazer urna reimpressao completa, bastou urna

ancoragem. Pedi que revivesse a experiencia e, usando técnicas bási

cas de ancoragem, acrescentei mais escolhas para que ele atingisse

o estado desejado. Foi um passo simples, mas fez urna grande dife-

renca — ele conseguiu mergulhar em aguas lamacentas, com o cui

dado necessário.

Experiencias de impressáo com o uso de modelos

Urna experiencia de impressáo geralmente incluí a presenca in

consciente de pessoas importantes que serviram como modelo. O ob
jetivo da reimpressao é dar á pessoa novas escolhas na sua maneira

de pensar sobre a amiga experiencia que causou a impressáo. Essas

novas escolhas ajudam a pessoa a mudar as crencas sobre si mesma,

sobre o mundo e sobre as outras pessoas que lhe serviram de modelo.

Para fazer urna reimpressáo é necessário acrescentar os recur

sos que teriam sido necessários no momento da experiencia, para que

a pessoa tivesse mais escolhas sobre seu comportamento. Provavel-

mente, também será necessário acrescentar recursos para as outras
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pessoas envolvidas na experiencia antiga. (Ver "Resumo do proces-

so de reimpressáo", passos III e IV, página 91.)

Nota do editor: A seguir, a transcricáo completa de uma sessáo de
reimpressáo com um cliente, demonstrando de que forma sao acres-

centados os recursos para o cliente e para a pessoa que lhe serviu de
modelo. Deve-se observar o uso consistente, por parte de Robert, do
acompanhamento do paciente, como forma de estabelecer rapport e

compreensao. Seus comentarios para o grupo também servem como

metáforas e explicacoes para Bill.

Demonstragao da reimpressáo

Robert: Bill, por que nao se apresenta e nos diz por que está aqui

hoje?
(Para o grupo): Bill disse que nao se importa de nos contar o con-

teúdo de sua experiencia caso seja necessário. Eu uso o conteúdo de

varias formas. As vezes, é útil saber umpouco do conteúdo das expe
riencias importantes (impressoes) que a pessoa teve, para que possa-

mos ver como as coisas se encaixam. Também preciso saber o sufi
ciente sobre o conteúdo para calibrar a tonalidade de voz, as pistas

de acesso, a fisiologia etc. associadas á experiencia de Bill. Quando

peco a uma pessoa que me conté sobre a experiencia "x", nao estou

preocupado com sua resposta verbal e consciente. Ao contrario, ve

rifico a postura, as pistas de acesso, o tom e a cadencia da voz, os ges

tos e os padroes de linguagem que ela adota. Á medida que essas pis
tas forem surgindo, indicarei o tipo de informacao que obtenho a partir

délas.

Bill: Eu me chamo Bill e sou de Sao Francisco. No outono pas-

sado, recebi o diagnóstico do que é chamado de doenca relacionada

á AIDS, precursora da AIDS. Meus síntomas ainda sao leves, mas,

considerados como um todo, indicam ao meu médico que meu siste
ma imunológico está arruinado. O resultado do meu exame do virus

da AIDS foi positivo.
Robert: Quería saber o que seria um estado desejado para vocé.

Bill: Ficar vivo.
Robert: Ficar vivo. Vamos reduzir um pouco esta nocáo para que

seu cerebro possa assimilá-la. Ficar vivo éumsegmento bastante ampio.
(Para o grupo): Ás vezes acho que minha funcao neste estágio

do trabalho é a de um agente de viagens comportamental. O cliente
chega a agencia de viagens e o funcionario pergunta: "Para onde
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deseja ir?" Caso o cliente responda "Quero voltar para casa", é ne-
cessário obter mais informacoes antes de poder ajudá-lo.

(Para Bill): Quando vocé falou em ficar vivo, notei que os olhos
foram para cima. Vé alguma coisa?

Bill: Vejo a mim mesmo, no futuro, sentindo-me bem sem ne-
nhum síntoma.

Robert: Urna imagem dissociada. A afirmacao "sem nenhum
síntoma" é urna dedaracáo negativa sobre o que nao vai sentir. Se
nao tiver nenhum síntoma, como será?

Bill: Pareco saudável.

Robert: O que estará fazendo, quando estiver saudável, no fu
turo que nao está fazendo agora?

Bill: Estaría melhor, do ponto de vista físico.

Robert: Vocé tem a sensacáo de "estar melhor" quando vé a
imagem?

Bill: Se olhar bastante tempo para ela.

Robert: Bastante tempo?

Bill: Eu me vejo fazendo ginástica numa academia e me sinto
melhor.

Robert: Ótimo. Como poderia expandir essa sensacáo a outros
contextos? Seu relacionamento com as pessoas ou no trabalho seria
diferente?

Bill: Passaria mais tempo com as pessoas. Recentemente, nao
venho me sentindo muito bem para ter muitos amigos.

Robert: Entáo vocé passaria mais tempo com as pessoas.
Bill: Eu iría me divertir junto com elas.

Robert: Há alguém em especial? Nao precisa dizer os nomes.
Bill: Há, sim. Amigos e colegas de trabalho.

(Para o grupo): Observem que agora a imagem se ampliou. Ele

comecou com urna imagem de si mesmo saudável, fazendo ginástica
em urna academia. O objetivo é que ele veja a vida mais ampia, além

da imagem que tem. Podemos comecar por perguntar: Se vocé se
senté saudável naquele contexto, como isso se estende para o resto
da sua vida?

Precisamos verificar as questóes ecológicas de outras áreas de
sua vida que talvez necessitem ser tratadas. As vezes urna pessoa con
sidera ter saúde viver sua vida da maneira que lhe apraz. Pessoas
que desejam desistir de alguma coisa podem dizer: "Se eu conseguir
deixar de fumar, vou conseguir fazer tudo o que desejo na vida".
Claro que existem outras questóes além de parar de fumar, pois por
tras disso há um número ¡menso de implicacoes. Ter saúde para Bill
significa muito mais do que apenas fazer ginástica numa academia.

(Para Bill): O que precisa ser mudado em seu corpo para lhe
dar o futuro saudável que deseja? Imagine o interior do seu corpo
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como está agora, e também de que forma ele seria diferente se fosse

saudável. Compare as duas imagens.

Bill: Meu sistema imunológico ficaria mais forte.

Robert: De que maneira específicamente? Como ele ficaria?

Bill: Nao sei. Acho que algo no estilo do modelo Simonton —

os come-come.1
Robert: O modelo come-come do sistema imunológico.

{Para o grupo): A primeira coisa que Bill disse é que nunca ha-

via imaginado isso antes. Ele está dizendo: "Nao sei que forma te-

ría". Ele aceita um modelo no qual os bichinhos come-come (o seu

sistema imunológico) serao mais fortes do que o virus, ou algo pa

recido.

O que é a AIDS e o que ela faz? Trata-se de um virus que apre-

senta um paradoxo. Na verdade, ele ataca algumas células do siste

ma imunológico. Se tentarmos atacar essas células, por meio de vi-

sualiza?áo, estaremos atacando o próprio sistema imunológico. O

virus da AIDS infecta as células marcadoras do sistema imunológi

co — ^ células que identifican! o que é bom para o organismo e aquilo

que as outras células imunológicas devem eliminar. É por isso que
as pessoas ficam mais suscetíveis a infeccóes quando tém o virus da

AIDS. Nao é porque tenham menos bichinhos come-come. Eles nao

estáo infectados. As células do organismo que brincam com os bi

chinhos é que estao. O problema é que a pessoa precisa se livrar de

algumas das células imunológicas para construir o seu sistema imu

nológico.

Portante nao é somente urna questáo de ter mais bichinhos

come-come. É urna questáo de fazer com que os bichinhos facam

a coisa certa. Nao se trata de fazer com que os come-come engulam

alguma coisa. Trata-se de manter a integridade da nossa identidade

física. Muitas pessoas tém o virus da AIDS, mas sao totalmente as-

sintomáticas. Talvez nunca venham a ter os síntomas ou levem anos

para desenvolvé-los.

{Para Bill): Para chegar ao futuro saudável que deseja, algumas

coisas também devem acontecer dentro do seu sistema imunológico.

É por isso que estou perguntando o que vocé está vendo e dando to

da essa explicacáo.

Bill: Estou entendendo.

Robert: Seu sistema imunológico determina o que é ele próprio

e o que nao é ele próprio. É urna questáo de identidade. As vezes,

os problemas e doencas do sistema imunológico correspondem a ou

tras questSes também ligadas á identidade. Eis por que lhe pergun-

tei: "Quem será vocé\ quando estiver com saúde?".
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Vou dar outro exemplo. As pessoas que tém problemas de múl

tipla personalidade com freqüéncia apresentam uma reacao imuno-

lógica diferente para cada uma das suas varias personalidades. Por

exemplo, uma das personalidades pode ser alérgica e a outra nao.

Li sobre uma mulher que era diabética em uma das suas personali

dades, enquanto nao sofría de diabetes na outra personalidade. Um

dos tipos de diabetes é uma disfuncáo na qual o sistema imunológi-

co ataca as células do páncreas, que produzem insulina. Quando a

personalidade muda, com freqüéncia muda todo um conjunto de ou-

tros elementos (tais como o sistema imunológico).

{Para Bill): Que tipo de imagem está vendo agora? Estou lhe

dando algumas informacóes que podem ajudá-lo a formar uma ima

gem do seu estado atual.

Bill: Vejo uma imagem do meu sistema ¡munológico, mas pare

ce mais o meu sistema circulatorio com os vasos sanguíneos contraí

dos e em péssimo estado. A solucáo obvia seria que eles dilatassem.

Parece-me mais realista do que a imagem dos bichín hos come-come

que tinha anteriormente.

Robert: Entáo vocé quer ver algo que se dilate. O que está pro

vocando o colapso e a constricáo?

Bill: Eu mesmo.

Robert: De que maneira?

Bill: Nao sei, mas alguma coisa na minha mente está provocan

do isso.

Robert: Para que vocé estaría fazendo isso no seu sistema

imunológico?

Bill: Posso imaginar varias hipóteses. Já usei a doenca para ob-

ter carinho. Quando tive asma, em crianca. Eu obtinha atencao por

estar doente. Estou obtendo atencao atualmente.

Robert: Vocé disse: "Percebo um ganho positivo com esta si-

tuacáo. Atencao".

(Para o grupo): Ele também está dizendo "asma e constricáo".

Há uma certa correlacáo neste caso. Poderíamos lidar com as estra

tegias para obter atencao, mas quero lidar com as crcncas subjacen-

tes. Isso fará uma grande diferenca.

(Para Bill): Vocé acha que é capaz de fazer o necessário para

ter a saúde que deseja?

Bill: Estou tentando. Toda a experiencia que venho tendo com

a PNL, nos últimos dois anos, me diz que ela nao funciona para mim.

Já vi dar certo com muitas pessoas. Eu mesmo já a usei com sucesso

em outras pessoas — mas nada parece dar certo comigo.

(Para o grupo): Eis um bom indicador de crenca limitadora.

Quando um neurolingüista me pergunta: "Como identificar uma cren-
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ca?", sugiro que descubra algo que a pessoa vem tentando mudar
há muito tempo sem sucesso. Quando Bill fala do que quer, ele olha
para cima e á direita. Quando fala do que o está impedindo, faz este

gesto (empuñando a mao para baixo e a esquerda, para tras do cor-

po). Precisamos observar o que ele faz quando diz "sim" e quando

diz "nao". Nao vamos interpretar ainda, apenas observar.

(Para Bill): Embora diga que nao acredita que possa mudar, vocé

está aqui. Em algum nivel, vocé ainda acredita que é possível obter

a possibilidade que deseja.

Bill: Acho que é possível mudar. Simplesmente, ainda nao sei

como. É isso que significa o "nao consigo".
Robert: Quando pensa em si mesmo agora, em comparacáo com

o que deseja ser, o que lhe cria obstáculo?
Bill: O fato de nao conseguir resultados nesse trabalho de mu-

danca que estou tentando fazer comigo.

Robert: Entáo, é apenas o fato de nao ter obtido o resultado

que quería?

Bill: É urna situacáo de "se correr, o bicho pega..."

Robert: Vamos examinar isso mais um pouco. Pense em algu-

mas coisas que já conseguiu. Em algum momento, vocé achou que

poderia obter resultados?

Bill: Fico pensando que vou conseguir, mas nao consigo.

Robert: Entáo vocé acha que vai conseguir.

Bill: Eu espero. Eu espero conseguir resultados, mas nao acho

que vá conseguir. É diferente.
Robert: Vocé está dizendo: "Espero obter resultados". Isso é

diferente de achar que vai conseguir e é diferente de acreditar que

vai conseguir. Vocé espera que sim, mas...

Bill: Eu nao sei.

(Para o grupo): Ele disse "Eu nao sei". Ele nao disse "Eu nao

sei". Temos de levar isso em consideracao. Quando queremos atingir
um objetivo, nao pegamos o primeiro segmento de informagáo e par

timos daí. Estamos procurando um padráo. É isso que faz a PNL —
descobrir padrees de comportamento. Urna das coisas que me faz sa
ber que estou diante de um padráo é ter obtido tres exemplos de algu-

ma pista nao verbal. Quando vejo ou ouco a mesma resposta, comeco

a perceber que existe um padráo. Se eu comparar a fisiologia de urna

pessoa em tres vezes que falhou com sua fisiologia em outras tres ve-

zes em que foi bem-sucedida e ver e ouvir a mesma coisa, sei que te-

nho um padráo.
Outra coisa que me indica que existe um padráo é a consistencia

comportamental ao redor das mesmas categorías de episodios inter

nos. Outra forma de descobrir urna resposta é quando alguém diz: "Nao
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sei o que está me ¡mpedindo", quando estamos reunindo informa?oes

em condicoes de boa formulacáo para obter resultados fináis.

(Para Bill): Quando comecou a fazer PNL, vocé achava que iria

funcionar ou achava que nao iría funcionar?

Bill: Eu tinha ouvido coisas táo incríveis a respeito da PNL que,

logo no inicio, achei que podia funcionar.

Robert: Vamos voltar á primeira vez. Que experiencia o levou
a tentar a PNL?

Bill: Dores lombares. Fui ver um especialista em PNL. O traba-

lho dele fez com que a dor diminuísse durante cerca de urna hora.

Robert: Ai aconteceu alguma coisa e a dor voltou. O que fez
a dor recomecar?

Bill (baixando o tom de voz, num tom audível): Nao sei o que
a fez recomecar.

Robert: Há pouco vocé estava olhando para baixo e para a es-

querda, o que geralmente significa que está pensando em palavras.

Vocé estava apenas repetindo para si mesmo a pergunta ou...

Bill: Nao. Estava consciente da dor ñas costas.

Robert: Quando estava sentindo a sua regiáo lombar, seus olhos

foram para baixo e á esquerda. Olhe para baixo e á esquerda. O que
fez o especialista em PNL?

Bill (olhando novamentepara a esquerda): Um Gerador de No-

vos Comportamentos, no qual vocé se vé com um novo comporta-

mentó, depois entra dentro da imagem e a vivencia. Mas nao deu

certo. Tenho um terrorista interno.

Robert: Vocé disse que tem um terrorista interno. Quando per-

cebeu isso pela primeira vez?

Bill: Nao sei direito quando percebi isso. Sempre foi muito difí

cil para mim conseguir o que quero.

Robert: Ele está dizendo: "Sempre foi difícil conseguir o que

quero". Eis um exemplo de declaracáo de crenca.

Bill: Sim, e isso teve um terrível efeito sobre minha vida.

Robert: De onde vem essa crenca? Quer ter essa crenca?

Bill: Nao.

Robert: Como a mantém?

Bill (frustrado): Porque o que fiz para modificar a crenca nao
funcionou.

Robert: Agora mesmo vocé estava olhando para a sua esquerda.

(Faz gestos.) O que estava acontecendo? Dessa vez, seus olhos movi-

mentaram-se para cima. (Gesticula para cima e á esquerda de Bill.)

Bill: Eu estava comecando a ficar com muita raiva.

Robert: De qué? Olhe novamente para lá.

Bill: Fico com raiva porque minha vida tem sido táo difícil.
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Robert: O que vé na sua mente?

Bill: Varios exemplos do quanto minha vida tem sido difícil.

Robert: Esses exemplos comecam quando?

Bill: Na puberdade.

Robert: Fique um pouco nessa situacao. Vocé disse que come-

cou a sentir raiva.

Bill: Sim... raiva e frustragáo.

Robert: Raiva de sua vida. Ao ver esses exemplos, vocé fica com

raiva.

Bill: Nao. Fico frustrado com a minha vida, e isso me faz ficar

com raiva.

Robert: Primeiro vocé falou em frustragao, depois em raiva. Nor

malmente a frustracao ocorre quando sabemos qual o objetivo a ser

atingido, mas nao sabemos como atingi-lo. Portante houve coisas

que quis fazer, mas nao conseguiu. (Bill concorda com a cabeca.)

Vocé está frustrado consigo mesmo ou com o mundo em geral?

Bill: Em primeiro lugar, comigo.

Robert: Em primeiro lugar, com vocé. Quero que pense naquela

imagem de novo e entre em contato com essa sensacáo de frustracao...

(Para o grupo): Observem. Aqui temos urna pessoa que precisa

ter urna crenca que o faca ir em frente e recuperar a saúde. Fazer

tudo que é preciso para melhorar sua saúde pode ser difícil, ás vezes

arduo e ás vezes complexo. O que Bill está dizendo é que teve muitos

exemplos de fracasso quando tentou obter o que quería. Assim que

tenta mudar, fica frustrado. Todas as lembran?as e comportamen-

tos anteriores lhe vém a mente e interferem na sua tentativa de obter

o que quer. Lembrem que, para atingir qualquer objetivo, tres coi

sas sao necessárias. É preciso querer conseguir, saber como conse
guir e se dar a chance de conseguir. Se a pessoa acha que é difícil

conseguir o que quer, difícilmente se dará a chance de consegui-lo

— passar por tudo o que é preciso e manter-se firme até obter o que

deseja. Ás vezes, manter-se firme é a única coisa a fazer, mesmo diante

de urna frustracao.

(Para Bill): Vamos comecar com a frustracao e a raiva, já que

essas emocóes parecem ter sido as primeiras a surgir. Vocé disse que

elas comecaram na puberdade. Pense um pouco em como tudo tem

sido táo frustrante. (Ancora a sensacáo.) Volte no tempo, levando

consigo essa sensacáo — talvez ouca algo sendo dito. (Longa pausa,

enguanto Bill se lembra.) O que está vendo?

Bill: Prefiro nao revelar o conteúdo.

Robert: Está bem. Há outra pessoa na cena?

Bill: Há.

Robert: Apenas urna pessoa?
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Bill: Apenas urna.

Roberf. E ela está olhando diretamente para vocé?

Bill: Nao. Eu vejo a mim e a ela.

Robert: Entre direto nesse "vocé" por um instante. Que gene-

ralizacóes está fazendo sobre o que está acontecendo?

Bill: Que eu sou mau. (Longa pausa.) Que nao consigo obter

o que quero. Que nao mereco o que quero.

Robert: Que vocé nao merece o que quer.

Bill: E também que, se eu conseguir o que quero, terei muitos

problemas. (Sua voz treme, lágrimas escorrem e ele funga.)

Robert: Vocé tem algum tipo de crenca sobre a outra pessoa ou

o mundo que o rodeia?

Bill: O mundo que me rodeia me perseguiría se soubesse o que

desejo. Tem a ver com obter aceitacáo cultural e outras coisas do

estilo.

Robert: Tem a ver com aceitacáo cultural — qual a intencao?

Qual a intencao por tras do pensamento de que o mundo passará

a persegui-lo, se souber o que vocé quer?

Bill: Nao sei. (Sua voz está trémula e emotiva.)

Robert (para o grupo): Eu estava tentando verificar se há ou-

tros tipos de generalizacóes ou crencas sobre a intencao.

(Para Bill, mudando o tom de voz ): Agora, chegou o momen

to de sair dessa situacáo. Volte aqui para a sala. Robert está aqui

(gesticula para si mesmo) e Bill está ali (gesticula para Bill — risos).

Bom, agora veja o que quero que vocé faca. Volte áquela expe

riencia que teve durante a puberdade. Afaste-a para que ela fique

completamente separada — vocé nao está mais ligado a ela. (Gesti

cula para o espago diante de Bill.) Isso mesmo... agora observe aquele

menino e a outra pessoa com quem ele está, naquele ponto, longe

de vocé, enquanto continua confortavelmente sentado aqui.

Bill (depois de urna longa pausa): Posso ver. (Tom de voz mo-

nocórdico, que indica que a pessoa está vendo a si mesma.)

Robert: De que forma essa experiencia o afetou desde aquele

momento?

Bill: Senti-me muito culpado. (Olhapara cima epara a esquerda.)

Robert: Entáo vocé vé que isso lhe causou muita culpa. Que cren

ca formou a esse respeito?

Bill: Que o que desejo é errado — e ruim.

Robert (para o grupo): Isso é um pouco diferente do que ele disse

anteriormente. Antes ele disse: "Nao posso obter o que quero. Nao

mereco obter o que quero e, se conseguir o que queio, serei punido

pelo mundo. Se o mundo souber o que quero, vai me punir". E ago

ra ele está dizendo: "O que quero é ruim". Esta é urna crenca
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subjacente. É um belo conjunto de crencas que explica por que ele

pode ter tido problemas em obter o que deseja.

Queria também demonstrar urna coisa. As crencas tendem a se

realizar. Quando tentamos argumentar contra urna crenca no pre

sente, a pessoa passa a confrontar todos os dados reunidos ao longo

do tempo que apóiam ou "provam" sua crenca inicial. Quando vol-

tamos ao ponto onde ela comecou, em geral as questoes sao muito

mais simples e claras. Nao estáo embaralhadas em decorréncia de

confirmacóes posteriores. Nao me preocupa tanto o que aconteceu

a Bill na puberdade, mas sim como isso afetou o seu sistema de cren

cas. É sobretudo na puberdade que criamos crencas a respeito de nos

mesmos, de nossa identidade e sexualidade.

Lembrem-se de que pedi a Bill que verificasse se havia outras

crencas ou qualquer outro meio pelo qual essa experiencia o tivesse
afetado. Tive motivo para tal. Primeiro, pedi que entrasse dentro

da impressáo e a vivenciasse mais urna vez, para que pudéssemos ob

servar sua fisiología. Perguntei: "Que tipos de crenca vocé está crian

do?", para poder identificar um padráo no seu tom de voz. Ás ve-
zes, quando pedimos que a pessoa expresse a sua crenca, ela vai

verbalizá-la pela primeira vez. Com isso, estamos comecando a en

volver o cerebro no processo, o que pode nos ajudar a encontrar urna

solucáo.

Quando peco que a pessoa olhe novamente para a experiencia

de referencia, é porque a experiencia pode ter sido confusa ou, ao

contrario, positiva no momento em que ocorreu. Vamos tomar um

exemplo de confusáo. Quando urna pessoa sofreu abuso sexual por

parte de um dos pais, em geral era enanca e nao sabia o que pensar

sobre a situacáo. Talvez nao tenha formado urna crenca naquele mo

mento — estava apenas fazendo o que papai ou mamáe, ou titio,

lhe pediam. Só mais tarde a pessoa cria urna crenca do tipo "Isso

acabou com a minha vida". A questao é que as crencas podem ser

construidas durante a experiencia que causou a impressáo ou depois

déla.

{Para Bill): Houve outra pessoa importante incluida.

Bill: E houve mais de urna experiencia específica. Houve urna

serie de experiencias num determinado período de tempo {gesticu

lando para a esquerda).

Robert {repetindo o gestó): Um determinado período de tem

po. Bom, queremos saber quando foi. Bill, o que vou fazer agora

é um processo chamado reimpressáo.

{Para o grupo): Vamos rever o que fiz até agora. Havia em Bill

urna certa frustracáo associada á crenca de que poderia mudar, e nos

a levamos conosco na nossa volta no tempo. Nao nos preocupamos
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com o conteúdo da experiencia. Estávamos preocupados com as ge-

neralizacóes — as crencas — que se formaram entáo.

As impressóes podem ser experiencias únicas ou urna serie de

experiencias que se repetem. Portanto, a pessoa acredita que isso é

a realidade. Quero fazer urna pergunta a Bill sobre o seu conjunto
de experiencias.

(Para Bill): A cren?a de que vocé estava errado surgiu apenas

das suas experiencias e do que sentiu que estava acontecendo? Ou

foi formada por conceitos transmitidos pela pessoa que era impor
tante para vocé?

Bill: Conceitos transmitidos pela outra pessoa e por mim mes-
mo, depois de um certo tempo.

Robert: E também por vocé, depois de um certo tempo. Urna
das coisas que descobrimos com relacáo ás impressóes é que as eren-

cas das pessoas importantes para nos sao táo importantes na criacáo
das nossas crencas quanto a nossa própria experiencia. Quando es

tamos na puberdade, nao é difícil rejeitar temporariamente o ponto

de vista da outra pessoa. Mas, quando ficarmos mais velhos, e ad

quirimos um sistema de crenca de adultos, ás vezes as crencas das
outras pessoas comecam a ter mais forca.

Gostaria que vocé revisse o filme da sua experiencia durante a
puberdade e observasse a si mesmo e á outra pessea. Bill, tenho a

impressáo de que, quando fala de um terrorista inconsciente inter
no, vocé está se referindo ao fato de que seu cerebro fica repassando

sem cessar algum aspecto do comportamento da outra pessoa. Mas,

desta vez, vocé vai vivenciar isso como vocé mesmo, e nao como a

outra pessoa. Fico imaginando de que recursos a outra pessoa preci-

sava . Acho que essa outra pessoa está participando do conceito que
vocé tem sobre si mesmo.

Bill: A outra pessoa está onde aprendí os conceitos que tenho
sobre mim mesmo.

Robert: Esta pessoa está tentando incutir em vocé a crenca de
que vocé nao merece o que quer? Esta é a intencáo?

Bill: Nao. Ele está tentando incutir em mim outras crencas. Es
tá tentando me fazer acreditar que um certo tipo de comportamento
é ruim. Todas as minhas outras crencas decorrem dessa primeira.

Robert: Qual a intencáo dessa pessoa? Sua intengáo é acabar
com vocé?

Bill: Nao. É cuidar de mim.
Robert: Cuidar de vocé. Se ele soubesse o que está acontecendo

com vocé, acha que ficaria satisfeito?

Bill: Nao, ele nao ia querer que eu me sentisse mal a meu respeito.
Robert: O que vocé precisaría dar a essa pessoa para que ela rea-

gisse de maneira diferente?
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Bill (depois de pensar): Maior capacidade de aceitacáo.

Roberf. Ele precisa se dar conta de que pessoas diferentes tem

modelos diferentes do mundo. A idéia é aceitar melhor os outros.

Bill, alguma vez vocé já teve esse sentimento de que estamos falando

— maior capacidade de aceitacáo? Para com alguma pessoa ou al

guma coisa?

Bill: Já.

Robert (para o grupo): Estou perguntando a Bill se ele já teve

algum dia o recurso de que essa pessoa precisava.

(Para Bill): Quero que lembre com detalhes um momento em

que vocé vivenciou plenamente essa sensacáo de aceitacáo. Pense em

algo específico.

Bill (faz urna longapausa... aceña): Estou vivenciando um sen

timento de aceitacao específico.

Robert (ancorando o estado de recursos): Pegue essa sensacáo

e passe-a á outra pessoa. Essa pessoa está do lado direito do seu ce

rebro agora — aquela imagem, a lembranca, está vindo do seu cere

bro. Pegue essa sensacáo (pressiona a áncora) e entregue-a a ele. De

que maneira ele passa a agir?

Bill: Ele continua gostando de mim, nao importa o que eu faca.

Robert: Como ele está quando diz isso? De que maneira o diz?

De que forma o menininho está reagindo?

Bill: Ele se senté muito bem.

Robert: Que crencas ele cria a partir daí?

Bill: Que está tudo certo comigo. Que nao preciso me sentir cul

pado por ter desejos. Que é correto ser como eu sou.

Robert (com firmeza): "Que é correto ser como eu sou". Sinta

novamente essa sensacáo no decorrer daquele período. Se essa sen

sacáo estivesse lá o tempo todo... que rumo tena tomado a sua vi
da? Nao precisa dizer nada em voz alta. Apenas pense nisso e permi

ta ao seu inconsciente rever cada experiencia a partir dessa crenca

e desta sensacáo. (Pressiona a áncora.) Sabemos que a pessoa nao

teve esse recurso da aceitacao naquele momento, embora seja um re

curso de que vocé dispoe. Vocé pode se tratar daquela maneira. Vo

cé pode atualizar aquele modelo. Agora, com esse novo recurso, vo

cé sabe que nao precisará se sentir frustrado o tempo todo.
Bill, há urna pessoa mais jovem naquela experiencia que tam-

bém precisa de recursos que nao tinha naquele momento. Olhando

para ela agora, acha que ela está tendo o sentimento que vocé gosta-

ria que tivesse a partir daquela experiencia? Observe todas aquelas

crencas — nao mereco isso, sou urna pessoa má etc. Nao creio que

essas sejam as crencas que vocé desejaria criar a partir daquela expe

riencia. Do que aquele menino que vocé era precisaría? Que re-
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cursos vocé possui agora que lhe permitiriam ter uin conjunto dife

rente de crencas na puberdade? Olhando para aqueta experiencia,

que tipo de crencas vocé preferiría ter construido'.'

Bill: A crenca de que posso me aceitar, independentemente do

que os outros acham.

Robert: Tudo bem. Entáo vocé pode se aceitar, apesar do que

dizem as outras pessoas. Acho que se vocé soubesse que o julgamen-

to emitido por outras pessoas refletem o modelo que cías tém do mun

do, e nao o seu modelo do mundo, a experiencia teria significado

outra coisa. Ao olhar para tras, para o ponto de vista daquela pes-

soa, acha que ela tinha razáo? Alias, ela nem estavu conseguindo o

que queria. Ela também nao quería que vocé tivessc crencas limita

doras. Ela se comportava daquela maneira por causa de seu próprio

sistema de crencas. É útil reconhecer que as outras pessoas tém seus
próprios modelos e seus modelos nao tém um impacto sobre vocé.

Bill: A outra pessoa tinha boas intencoes, mas estava errada.

Robert: Nao acredite que vocé soubesse disso quando era crian-

ca e estava tendo aquela experiencia.

Bill: Eu nao sabia. Eu achava que ele tinha razáo.

Robert: Vocé achava que ele tinha razáo. Faz mais sentido di-

zer: "Ele tem boas intencoes, mas está errado". Vocé sabe disso agora.

Vocé disse que queria se sentir bem apesar do que os outros disses-

sem. Já teve alguma experiencia nesse sentido, desde entáo? Mesmo

que fugidia.

Bill: Claro.

Robert: Pense numa ocasiáo em que sabía que estava certo, em

que vocé se sentia bem, apesar do que os outros dissessem.

Bill: Eu menti. Nao me lembro de nenhum momento.

Robert: Qual a sensacáo mais próxima que teve? Urna das coi

sas boas a respeito da ancoragem e das submodalidades é que pode

mos criar os recursos de que precisamos.

(Bill lembra de urna ocasiao.)

Robert (ancorando Bill, enquanto sua fisiología muda): O que

estava acontecendo?

Bill: Alguém estava zangado comigo, sendo grosseiro, enquan

to falávamos ao telefone, mas eu sabia que o que ele dizia nao cor

respondía á realidade.

Robert: Como sabia? O que lhe deu essa certeza interiormente?

(Aperta a ancora.)

Bill: Urna sensacáo que eu tive, bem aqui. (Aponía para a re

giao do coracáo.)

Robert (tocando na áncora): Pode aumentar essa sensacáo? É bom
sentir isso. Se criasse urna imagem déla, como seria? Que sons teria?
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Bill: Seria urna luz circular.

Roberf. Que tal aumentar a luminosidade dessa imagem?

Bill: Sinto-me melhor.

Robert: E se aumentasse a imagem para que ela o envolvesse?

Bill: Eu estou comecando a sorrir.

Robert: Claro... Agora, quero que pegue essa luz {qperta a án

cora) e ilumine a sua vida com ela. Ilumine a si mesmo quando pe
queño. (A cadencia da voz de Robert acompanha o ritmo de respira-

gao de Bill.) Faca com que a luz parta daquele ponto do seu corpo

(onde Bill tocou no coracao) em direcáo ao mesmo ponto do corpo

dele... para que mesmo enquanto a outra pessoa diga o que disse,

o Bill mais jovem continué em contato com essa luz e ela possa ficar

cada vez maior e mais brilhante dentro dele... Fico imaginando de
que maneira ele reagina áquela pessoa. Será que teria falado de ou
tra maneira? Teria o Bill mais jovem dito: "Acho que suas inten-

c5es sao boas, mas o que diz nada tem a ver com a realidade".

Bill: Nao. O eu mais jovem teria deixado a pessoa dizer o que

quisesse, sem ficar abalado.

Robert: De que maneira isso teria afetado a outra pessoa?

Bill: Ele nao estava prestando atencáo ao que estava acontecen-

do comigo. Nao sei se ele teria se sentido afetado ou nao.

Robert: Talvez vocé quisesse receber atencáo dele.

Bill: Com certeza.

Robert: Se na época vocé tivesse isso (qperta a áncora), acha

que teria conseguido a atencáo que quería, ou teria precisado de mais

alguma coisa?

Bill: Era muito difícil conseguir que ele me desse atencáo de ma

neira positiva.
Robert: Neste caso, vou pedir-lhe que faca o seguinte. Parece

que vocé precisa de mais recursos, tanto em termos da experiencia

que causou a impressáo como em termos do que está acontecendo

com a sua doenca. Vocé disse antes que só conseguía atencáo quan

do estava doente. Será que houve algum momento, desde aquela ex

periencia, em que sentiu que estava obtendo atencáo de outra pessoa?

Bill: Houve, sím.

Robert: Quais sao esses recursos? Pense mima ocasiao específica.

Bill: Quando estou á vontade e sendo eu mesmo. É urna sensa-
cáo de estar á vontade com as pessoas. (A fisiología de Bill muda

para um estado de "ficar a vontade". Robert ancora o recurso no

ombro de Bill.)

Robert: Vamos pegar esse também (toca a áncora de recurso que

está localizada na parte superior do brago de Bill) e levar ambos ao
Bill mais jovem... É um pouco diferente, nao acha?
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Bill: Bem, isso faz com que seja um desafio chamar a atencáo
dele.

Roberf. E o que ele faz? (Bill sorri.) Vamos pegar esses dois re

cursos (aperta ambas as áncoras) e fazer com que a luz ilumine to

das as suas experiencias passadas. Leve este recurso (aperta a ánco
ra) de aceitacao também. Certifique-se de que esses recursos sao ade-

quados a todas aquelas experiencias. Deixe que a luz se irradie num
feixe, ligando entre si todas as experiencias... (A voz de Robert ad-
quiriu uma cadencia e um tom hipnóticos.) Agora, vocé pode rela

xar e se sentir seguro, calmo e confortável consigo mesmo. Faca com
que seja um desafio agradável conseguir o que deseja.

Bill: Isso mesmo!

Robert: Temos outra coisa importante a fazer. Vocé fez essa re-

visao estando dissociado, isto é, vendo a si mesmo. Quero que volte
atrás e entre na experiencia. Lembre-se de que deu os recursos ne-
cessários para aquela pessoa. Agora, quero que se coloque por tras
dos olhos déla. Vocé vai ser ela, naquelas situacoes, com este recur
so (aperta a áncora, enquanto Billfecha os olhos). Diga o que diria

e veja o que veria com os olhos dele. Veja diante de vocé o menino

que está construindo um modelo do mundo, sabendo que pode real

mente prestar atencáo nele e lhe dar o apoio de que ele precisa para

ser aceito e aceitar os outros. E quando tiver terminado, volte ao pre
sente. Leve o tempo que for necessário.

(5/7/ suspira, abre os olhos e olha para Robert.)

Robert: Havia o menino que precisava saber, no seu íntimo, que
era uma pessoa boa, que podia relaxar, ter confianca e obter a aten

cáo de que precisava. Vocé viu como seria diferente se ele tivesse o
recurso associado a luz e também á habilidade de obter atencáo.

Entre na experiencia, seja ele e leve esses recursos (aperta as tres

áncoras de recursos) com vocé, vendo através dos seus olhos. Faca
com que ele olhe para a outra pessoa, que agora possui os recursos

de que necessita... e reveja todas as situacoes. Cresca com ele até che-
gar á pessoa que vocé é agora. Leve com vocé essas novas crencas,
essa nova compreensáo, e espalhe-as por todas aquelas experiencias

que no passado foram apenas uma indicacáo de fracasso. Agora, elas
sao a prova da nova crenca. (A cadencia da voz de Robert segué o
ritmo da respiracáo de Bill.)

Bill: Há um buraco aqui (faz um gesto no ar, ¡yerto da orelha
esquerda). As afirmacoes de que "vocé nao presta" desapareceram,
mas há uma sensacáo de "vazio".

Robert: O que gostaria de colocar nesse vazio?

Bill: Bem... que sou uma pessoa amorosa, delicada, como sou
de verdade, e que isso é muito bom. Se outras pessoas quiserem fa
zer julgamentos a meu respeito, problema délas.
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Robert: Coloque isso ai. Quero que vocé ouca isso. Preencha

esse vazio com sons, de forma que eles ressoem e reverberan de to

dos os lados. Diga isso de todas as formas que puder, com todos os

sentimentos que possuir. Se estiver frustrado, alegre, chateado ou

qualquer outra coisa, vocé sabe que é um homem amoroso e delica

do e que isso é muito bom. Se outras pessoas acharem que devem

julgá-lo, o problema é délas. Vocé sempre terá a possibilidade de obter

atencáo positiva das pessoas. Diga isso em alta voz, faca com que

o som preencha o vazio. E agora, o que era mesmo que desejava quan-

do se sentou aqui? Alguma coisa a respeito de ser saudável. A ima-

gem mudou?

Bill: Pareco mais cheio, mais sólido, nessa imagem.

Robert: Acha que merece ser assim?

Bill (com congruencia): Mereco.

Robert: Vai se cuidar da forma como conversamos?

Bill: Sem dúvida.

Nota do editor. No inicio do trabalho, a pele de Bill estava pálida e acin-

zentada e sua postura era desleixada. No final do processo de reimpressáo,

sua pele havia adquirido um brilho mais saudável e ele estava sentado de

maneira mais ereta.

Perguntas

Mulher: Vocé fez com que Bill observasse toda a lembranca, ven

do a si mesmo e á outra pessoa importante. Depois, disse que en-

trasse dentro de si mesmo e da outra pessoa e se comportasse com

mais recursos. Pode resumir o processo?

Robert: Vocé acaba de descrever em esséncia a reimpressáo.

Quando descobrimos a experiencia que causou a impressáo, deve-

mos dar recursos tanto á pessoa com quem se está trabalhando co

mo ás pessoas importantes que estavam presentes no momento da

experiencia que provocou a impressáo. Lembre-se de que nao esta

mos modificando a outra pessoa, mas é o cliente que está mudando

o seu ponto de vista — a crenca que ele levou consigo como resulta

do da experiencia que causou a impressáo. Quando temos diversos

pontos de vista de urna mesma situacáo, mesmo sem acrescentar re

cursos, a experiencia já se modifica.

Experimentem isso — pensem em urna experiencia desagradá-

vel com outra pessoa, talvez urna briga ou urna situacáo em que a

pessoa disse algo ofensivo. Lembrem-se dessa experiencia como se
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estivesse acontecendo neste momento... agora dissociem-se e olhem

a situacáo a distancia, vendo a si mesmos e á outra pessoa. Obser-

vem a outra pessoa e prestem atencáo á sua postura, a seu tom de

voz, á maneira como ela se mexe e gesticula, e levem em considera-

cao qualquer coisa que conhecam sobre a experiencia déla, tanto agora

como no passado... Agora, entrem na pele daquela pessoa, adotan

do o quanto possível a sua fisiología. Sintam novamente o incidente

a partir do ponto de vista da outra pessoa... Depois de rever o inci

dente inteiramente do ponto de vista da outra pessoa, saiam do cor-

po déla e voltem a olhar a situacáo de fora, vendo a si mesmos...

e á outra pessoa. Agora, voltem para dentro de si mesmos, como

se tudo estivesse acontecendo de novo. Observem como a experien

cia muda.

Ter mais informacóes a partir de varias perspectivas cria urna

mudanca de ponto de vista. É um conjunto de acóes poderoso. Ter
varios pontos de vista é a base da sabedoria para se tomar decisóes,

resolver conflitos, fazer negoc.iac.6es e limpar a historia pessoal.

Homem: Vocé daria recursos a criminosos, como estupradores

ou pessoas que abusam sexualmente de criancas, por exemplo, co

mo deu á outra pessoa importante, no caso de Bill?

Robert: Urna das razoes de urna reimpressáo é fazer com que

o cliente se dé conta de que recursos as pessoas, incluindo as que abu

sam sexualmente de criancas e os estupradores, precisam para lidar

com a situacáo ou evitá-la. Com freqüéncia, quando urna pessoa foi

vítima de um crime, como o estupro ou qualquer outra forma de vio

lencia, nao querer dar ao "filho da máe" que a maohucou recursos,

porque isso faria com que o comportamento do criminoso parecesse

aceitável. A pessoa está muito zangada e tem razáo de estar. É como
se estivesse perdoando o criminoso ou desculpando seu comporta-

mentó, e nao querem fazer isso.

Na verdade, o objetivo de dar ao criminoso recursos nao é acei

tar seu comportamento ou fazer com que a lembtanca desvaneca.

Ao contrario, é importante que a vítima entenda de que recursos a

outra pessoa teria precisado para ter se comportado de maneira di

ferente. Em geral, quando alguém foi vítima de um crime, sua cren-

9a limitadora se mantém através da raiva ou do medo. Dar recursos

ao criminoso é urna maneira de se ajudar a vencer n problema. Nao

há como fazer com que o crime pareca algo aceitável.

Na maioria das vezes, é bom dar ao criminoso os recursos de

que ele precisa antes do incidente que causou a impressáo. Vou dar

um exemplo.

Trabalhei com urna moca cuja máe enlouqueceu e quis jogá-la

de urna janela do quinto andar. Ela estava táo furiosa que ia matar
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a filha, deixando-a cair. Perguntar a essa moga de que recursos sua

máe precisava enquanto a segurava pela janela era absurdo. Em vez

disso, pedi a ela que passasse o filme de frente para tras — até o

momento anterior ao incidente — e ali instalei os recursos. Com os

recursos adequados, a máe jamáis teria "perdido a cabeca" e amea-

cado a filha daquela maneira. É como trabalhar com urna fobia. Que
remos que a pessoa comece a pensar na situacáo que causou a fobia

antes que ocorra o incidente, quando ainda se senté segura. A pes

soa pensa na situacáo de forma dissociada e vé a si mesma, mais jo-

vem, passar pelo incidente, até se sentir segura de novo.

Pode-se pensar na fobia como urna forma específica de impres-

sáo. Ao se trabalhar com urna fobia, é bom colocar o medo entre

dois períodos de seguranca.2 Facam disso um principio geral quan

do trabalharem com qualquer impressáo traumática. Partam do es

tado de recursos (ou pelo menos de um estado neutro), passando pe

lo trauma e indo em direcáo ao estado de recursos. Isso ajuda a iso-

lar o incidente e lhe dá um "final".

Homem: Algumas impressóes sao muito traumáticas. Será que

deixar o cliente dissociado, como ocorre no método rápido de fobia,

faz com que o trabalho fique incompleto?

Robert: Em geral, o método rápido de cura de fobia basta. Lem-

brem-se de que a pessoa se reassocia na última etapa do procedimento,

quando vivencia o trauma de tras para a frente. Entretanto, as vezes

há urna impressáo que precisa ser levada em consideracáo. Freud acha-

va que a fobia era um exemplo de ansiedade deslocada. A pessoa

na verdade tinha um medo, ou qualquer outra emocáo, que era dire-

cionado para a pessoa importante. Para eliminar a fobia, era neces-

sário, antes de mais nada, que o "medo" real da pessoa fosse desco-

berto e eliminado. Claro que o problema é que a pessoa tinha de so-

frer muito antes de os problemas de relacionamento serem resolvi-

dos. Na PNL, podemos lidar com os sentimentos ¡mediatamente, sem

que as pessoas tenham de sentir medo e pánico. Ás vezes, resta al-
gum problema de relacionamento ou outra impressáo que precisam

ser resolvidos.

Em muitas das impressoes traumáticas de que tratei e que resul-

taram em fobias, outra pessoa estava envolvida. Lembro-me de ter

trabalhado com urna senhora que tinha medo de mariposas. Era ca

paz de segurar urna aranha venenosa sem sentir nada, mas entrava

em pánico quando via urna pequeña mariposa voando. O incidente

que originou a fobia havia ocorrido quando ela era crianca e um ami-
guinho correu atrás déla segurando urna garrafa que continha urna

mariposa. Ela sentiu-se humilhada na frente dos amigos, mas, em

vez de dirigir sua raiva e seu medo contra o amiguinho, ligou o medo
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á mariposa. Fiz a cura rápida de fobia com ela e eliminei o medo,
mas isso nao foi suficiente para resolver todas as questóes ligadas
áquela situacáo.

É possível encontrar outros tipos de fobia que exigem mais do
que apenas eliminar a sensacáo de pánico. Esses outros tipos de fo

bia podem surgir quando criancas sao deixadas sozinhas em casa pelos
pais e algo de ruim acontece. Urna senhora com quem trabalhei ti-
nha medo de agua porque certa vez quase morreu afogada. E qua-
se morrera afogada porque tentara fugir da máe, que queria lhe

dar urna surra. Sem dúvida, a técnica da fobia acabou com o medo
que ela tinha da agua, mas havia outros problemas que deviam ser
resolvidos.

Mulher. Quando vocé reimprime um trauma do passado ou re-
solve urna estrutura de identidade conflituosa, como sabe se a pes-
soa possui as estrategias adequadas para continuar a mudanca de ma-

neira positiva? Como sabe se a pessoa tem maneiras de obter o que
deseja?

Roberf. Vou contar urna historia para responder á sua pergun-

ta. David Gordon (autor e especialista em PNL) e ou trabalhamos
certa vez com urna senhora que tinha urna compulsáo de lavar as

máos. Ela achava que o que chamava de "imaginarias moscas de ver-
dade" a atacariam. Eram moscas "de verdade" no sentido de que
ela podia "senti-las" quando a atacavam, mas eram "imaginarias"
no sentido de que ninguém mais as via. Há quinze anos ela lutava
contra essas moscas, e sua vida foi baseada nessa luta.

De certa maneira, as moscas dirigiam sua vida. Ela tinha seten
ta e dois pares de luvas, que usava em diferentes situacoes. Tinha
de evitar algumas pessoas, para nao ser atacada pelas moscas que
as acompanhavam. Seus pais estavam particularmente infectados, por-

tanto, mesmo "amando-os profundamente", ela tinha de limitar seu

contato com eles. Como as moscas eram imaginarias, podiam fazer

coisas que moscas de verdade nao fazem, como por exemplo chegar
até ela pelo telefone. Portanto, ela nao podia falar muito tempo com
os pais pelo telefone.

Quando trabalhei com ela, sugerí que tratássemos sua alergia
"imaginaria de verdade", as moscas "imaginarias de verdade". Disse-
lhe que se tratava de urna reacao alérgica, porque, mesmo que as mos
cas estivessem ao redor de outras pessoas, essas nao seriam afetadas
da forma que ela seria. Era como se fosse alérgica a moscas, como
outras pessoas ao polen das flores. Isso fez com que ela parasse de

pensar ñas moscas. Ela nao possuía urna crenca automática a respei-

to de urna alergia "imaginaria de verdade", entao dei-lhe algumas
pílulas de acucar e acompanhei com cuidado seu processo mental,
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dizendo-lhe que aquelas pílulas "imaginarias de verdade" iriam curar

sua alergia.

Ela voltou na semana seguinte e estava muito assustada, por

que as pílulas tinham funcionado. Ela nao sabia mais que tipo de

roupa comprar, pois'sempre as tinha comprado num tamanho dois

pontos maior que o seu. Assim, as mangas poderiam cobrir suas maos

e protege-la das moscas. Nao sabia mais como tratar os pais, cozi-

nhar ou fazer as coisas que fazia diariamente, pois sua preocupacao

com as moscas nao existia mais como principio organizador da sua

vida.

Ela precisava de estrategias para todo o tipo de coisas. Traba-

lhamos com ela no sentido de criar urna nova estrategia de decisao

e fizemos com que modelasse outras pessoas, para aprender novos

comportamentos. O amago da questáo é que, depois de ajudar al-

guém a modificar urna crenca limitadora, em geral seus antigos com

portamentos nao servem mais e é necessário oferecer-lhe novas es

trategias.

Urna das mais surpreendentes objecóes ecológicas que encon

traráo ñas pessoas é bastante interessante. Em certo ponto do traba-

lho, elas dizem: "Se eu fizer o que está me pedindo, vou mudar de

verdade!". Elas se recusam a transportar urna imagem interna, a com

pletar um squash visual ou a fazer qualquer outra coisa que lhes seja

pedida porque nao tém certeza de estarem prontas para mudar sua

identidade.

Mulher: Até que ponto é importante que a pessoa ache que a

impressáo é urna experiencia verdadeira e nao imaginaria?

Robert: Certa vez fui procurado por urna mulher que tinha en

trado para urna ordem religiosa que pregava a meditacao e o celiba

to. Ela se queixava de que, ao tentar meditar, via a imagem mental

de um grande penis e nao conseguía parar de pensar nela. Isso a preo-

cupava muito. Todos diziam que ela era urna santa, mas ela achava

que era muito má.

Esse tipo de experiencia é típicamente urna mensagem do incons

ciente. Sugerí que descobríssemos o que ela significava. Com certe

za havia urna impressáo de algo ruim que havia acontecido quando

ela era muito jovem. Ela nao sabia o que era e tinha medo, por isso

evitava pensar. Sugerí que ela pegasse a imagem obscura e a empur-

rasse para longe, contra a parede, reduzindo-a ao tamanho de um

selo. Era urna distancia suficiente para fazé-la sentir-se dissociada.

Ela comecou a olhar a imagem e viu que havia um casal envolvido

em algo sexual — ela nao sabia do que se tratava. Quando aproxi-

mou a imagem, surgiu a questáo.
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Ela achava que tinha sido molestada pelo pai quando era pe-
quena, mas nao tinha certeza. Nao conseguía lembrai -se do que acon

tecerá e sentia-se confusa. Podia ter sido urna historia que a máe (de

forma convincente) lhe contara sobre seu avó. Ela havia assumido
os sentimentos como se tivesse acontecido com ela. Pouco importa-
va se tinha acontecido com ela ou com sua máe, pois era verdadeira
na sua experiencia.

Ela nunca confrontara o problema. Era apenas algo grande, es
curo e ruim. Ela inventou urna porcao de hipóteses do que poderia

ter acontecido. Finalmente, disse-lhe que isso pouco importava. O

importante era que ela precisava de um recurso de que nao dispunha
no momento. Fiz com que revisse cada urna das possibilidades, fin-

gindo que eram "verdadeiras" e encontrasse urna solucao para cada
urna délas. Durante vinte e cinco anos, essa mulher construirá sua
vida em torno de urna experiencia que nem sabia se era verdadeira
ou nao. É por isso que, de certa maneira, o que aconteceu "de ver-
dade" nao tem tanta importancia.

Homem: Depois da reimpressáo, como saber o que realmente
aconteceu?

Roberf. Acontece que estamos dando á pessoa a oportunidade
de atualizar o que está dentro da sua cabeca. Nao estamos tentando
confundi-la a respeito da realidade. Estamos permitindo que revi-
vencie as mesmas coisas sem as marcas e o impacto negativo. Quan

do se ganha novas crencas e novos recursos, a impressáo passa a sig
nificar algo completamente diferente.

Nao queremos apagar o que realmente aconteceu, porque o con-
teúdo da impressáo nao faz a mínima diferenca. O importante é o
que se aprendeu com a experiencia e o fato de saber que se tem ago
ra os recursos necessários.

Resumo do processo de reimpressáo

I. Identifique as sensacoes específicas (podem ser palavras ou urna

imagem) associadas ao impasse (ancore-as). A maioria das pessoas
quer evitar essas sensacoes porque se sentem desconfortáveis. Mas
é importante lembrar que evitar essas sensacoes nao vai resolver a
limitacáo. Faca com que a pessoa mantenha a sensagáo (segurando
a áncora) e se lembre da mais remota experiencia associada ao impasse.

A. Enquanto a pessoa ainda estiver no estado associado, de re-
gressáo, faca com que ela verbalize as generalizacoes ou crencas que
se formaram a partir da experiencia.
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II. Dissocie a pessoa da experiencia. Faca com que ela veja a expe

riencia como se estivesse assistindo a um filme sobre si mesma.

B. Peca a pessoa que verbalize quaisquer outras generalizacóes

ou crencas que se formaram a partir da experiencia que causou a im
pressáo. (As crencas em geral formam-se "depois do incidente".)

III. Descubra a intencáo positiva ou ganho secundario da sensacao
de impasse. Se houver outras pessoas importantes envolvidas na lem-
branca, descubra a intencáo positiva do seu comportamento. Isso pode
ser feito perguntando diretamente á pessoa que está na imagem.

IV. Identifique e ancore os recursos ou escolhas de que a pessoa e

as outras pessoas importantes precisavam, individualmente, e nao

possuíam na época, mas que a pessoapossui atualmente. É bom lem-
brar que nao é necessário limitar-se as capacidades que a pessoa ou

as pessoas importantes tinham na época. Já que a pessoa (nao as ou

tras pessoas importantes) tem os recursos agora, é possível usar es-

ses recursos para modificar a experiencia.

V. Faca cada urna das pessoas importantes da experiencia que cau

sou a impressáo rever o filme interno, observando como a experien
cia teria sido diferente se elas tivessem os recursos necessários. Faca

isso para cada recurso, certificando-se de que os recursos identifica
dos sejam suficientes para modificar a experiencia. Se nao for o ca

so, volte as etapas III e IV e identifique outras intencoes ou recursos

positivos que nao tenham sido levados em consideracáo.

A. Depois de adicionar os recursos, peca á pessoa que verbalize
outras generalizacóes ou crencas que resultariam do acréscimo des-

ses novos recursos.

VI. Utilizando as ancoras de recursos da etapa IV, faga com que a

pessoa reviva a experiencia que causou a impressáo do ponto de vis
ta de cada urna das pessoas importantes envolvidas (urna de cada vez).

Faca que ela entre na pele da outra pessoa e veja a experiencia da-
quele ponto de vista. Peca que a pessoa entre na sua própria pele,
mais jovem, e vivencie a situacáo estando associada ao seu eu mais
jovem. Reveja a nova experiencia tantas vezes quantas forem neces-

sárias, até que ela seja tao forte quanto a experiencia original que

causou a impressáo.
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A. Pe?a á pessoa que atualize ou modifique as generalizacoes
que faria agora a partir da nova experiencia.

VII. Segurando as áncoras de recursos usadas no processo, pe

ca a pessoa que viaje no tempo, partindo do ponto da impressáo ori

ginal, até o presente. Sugira que, ao fazer essa viagem no tempo, a

pessoa pense em outras ocasioes em que esses recursos agora dispo

níveis teriam sido úteis para modificar também essas outras expe
riencias.

Notas

1. Cari Simonton e Stephanie Matthews-Simonton, C om a vida de no
vo (publicado no Brasil pela Summus Editorial). No Centro Simonton de

Aconselhamento sobre o Cáncer, os pacientes praticam um tipo de medita-

cao, chamada visualizacáo, além dos tratamentos tradiciouais contra o cán

cer. Durante o tratamento, visualizam-se as células cancerosas sendo ataca

das e expulsas do corpo. Os come-come sao figuras de um jogo de compu
tador.

2. A técnica de fobia da PNL está descrita no livro Usando a sua men

te — as coisas que vocé nao sabe que nao sabe, de Richard Bandler, publi
cado no Brasil pela Summus Editorial.
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Incongruencia e

cuencas confutantes

Todos nos já nos sentimos divididos em relacáo a al-

guma coisa. Muitos de nos já nos vimos diante da

seguinte situacao: decidimos que vamos acordar ce

do para fazer ginástica, mas, quando o despertador

toca, sentimos o quanto a cama está confortável e

resolvemos dormir mais um pouco. Daí, passamos o resto o dia com

urna vozinha interior a nos dizer o quanto somos desleixados. Ou-

tras vezes, aceitamos fazer um favor para um amigo, quando na ver-

dade queríamos fazer algo por nos mesmos. Eis ai alguns exemplos

de incongruencia.

Em geral, as incongruencias sao vivenciadas como um confuto

interno. Parece que existem dois lados dentro de nos. É como se ti-

véssemos dois "eus". Um lado nosso quer fazer algo e outro se op5e.

Essa contradicao pode ocorrer entre dois comportamentos, dois sis

temas de crenca ou mesmo dois aspectos da nossa identídade.

Ás vezes, enquanto lutamos com conflitos de crenca e identida-
de, um lado nosso nem percebe que existe um outro lado. O resulta

do é urna confusáo sobre quem somos. Lembro-me de urna mulher

que nao entendía por que seu marido vivia dizendo que ela era críti

ca. Ela nao se achava crítica e há seis meses vinha repetindo o quan

to era delicada e dedicada. Seu lado consciente, que quería se dar

aos outros, estava fora de sintonía com seu outro lado, que desejava

cuidar de si. Isso a fazia defensiva e ressentída com os outros quan

do suas necessidades eram esquecidas. A menos que esses dois as-
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pectos fossem integrados, permitindo-lhe levar em considerado nao

apenas seus sentimentos, mas os dos outros, cía seria urna pessoa

infeliz, com um comportamento imprevisível.

Causas da incongruencia

A incongruencia pode resultar de experiencias de impressáo, mo-

delagem de outras pessoas importantes, conflitos na hierarquia de

criterios ou transicoes de vida.

Impressóes

As impressóes tém o poder de criar confuto interno, como vi

mos no caso de Bill, no capítulo anterior. Mesmo depois de termos

feito urna reimpressáo bem-sucedida de urna parte de nossa historia

pessoal, podemos ter que resolver algum tipo de incongruencia so

bre crencas que passarao a caracterizar a nossa "nova pessoa" dali

por diante. Depois de urna reimpressáo, nosso problema nao precisa

necessariamente estar relacionado ao passado, mas ao presente e ao

futuro.

Modelagem

Talvez tenhamos sido criados por alguém cuja crenca modela

mos (por exemplo, "os outros devem sempre vir em primeiro lugar")

e depois, num determinado momento de nossa vida, passamos a ser

criados por alguém com crencas diferentes (por exemplo, "eu venho

sempre em primeiro lugar"), que também passamos a modelar. As

crencas modeladas, que se tornaram parte de nos, sao incompatíveis

internamente.

Se modelarmos essas crencas opostas, provavelmente vamos nos

sentir mal tanto quando cuidamos de nos mesmo quanto quando co

locamos os outros em primeiro lugar. O resultado é que nunca con

seguimos nos sentir bem e entramos num círculo vicioso.

Também pode ocorrer que urna pessoa modele diferentes mem-

bros da familia que tinham crencas confutantes. Talvez o pai fumasse

e a máe achasse que era ruim fumar. Se a pessoa fumar, este confli-

to da relacao entre os dois pode estar sendo repassado em sua cabe-

ca, pressupondo-se que o confuto tenha sido introjetado em um grande

segmento. Escolhemos os valores, criterios e estraiégias diferentes
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de varias pessoas que modelamos para explicar a nossa maneira de

pensar.

Hierarquia de criterios

Os conflitos internos sao geralmente conflitos de criterios. Urna

pessoa pode pensar: "Quero esta nova casa por causa da linda vista,

mas preciso guardar dinheiro para a aposentadoria". Acaba por com

prar a casa e entáo passa a se preocupar com o futuro. Ao contrario

dos conflitos de crencas, dos sistemas de crenca ou de aspectos dis-

sociados da nossa identidade, os criterios sao organizados de manei

ra hierárquica. Falaremos mais sobre criterios no capítulo 6.

Transigoes de vida

As transicóes de vida também podem criar conflito. Por exem-

plo, George trabalhava em urna empresa com o pai e os tios. Eles

eram sindicalistas que desconfiavam da administracao e tinham "va

lores tradicionais da classe operaría". Boa parte da identidade de

George tinha sido construida a partir do que ouvia e observava dos

valores e comportamentos da sua familia. Quando foi inesperada

mente promovido ao cargo de supervisor, George viu-se confronta

do a urna serie de conflitos imprevisíveis. Ele se perguntava: "Será

que isto quer dizer que sou diferente ou melhor que meu pai? Será

que agora vou me tornar um yuppie e adotar novos valores, deixan-

do de lado minhas antigás crencas e valores? Será que meu sucesso

vai me transformar em urna daquelas pessoas que minha familia e
eu sempre criticamos e detestamos?" Esse tipo de transicáo criou um

conflito de crencas para George, embora em nossa cultura sua pro-

mocáo seja considerada um sucesso.

As transicóes de vida nao dizem respeito apenas aos detalhes de

urna mudanca mas sim a quem somos e ao que somos. Em 1982, quan

do trabalhava com minha mae em seus problemas de saúde, num mo

mento de sua vida em que tantas coisas estavam mudando, desco-

brimos que ela tinha um grande conflito entre ser mae e ser urna mu-

lher independente. Ela dizia: "É muito importante que eu cuide de
outras pessoas, mas agora tenho finalmente tempo de fazer coisas

apenas para mim. Preciso de ferias de toda essa tensáo". Depois,

mudava o discurso: "Talvez eu esteja sendo muito egoísta em pen

sar em todas as coisas de que preciso". E assim ela oscilava entre

esses dois sistemas de crencas, sem perceber conscientemente que es-

tava enviando duas mensagens confutantes.
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Fiz com que ela visualizasse cada aspecto de si mesma. Um de

seus lados, a "identidade de máe", parecía uma bi uxa quando ela

o visualizava. Vivía cansada, quería descansar, mas nao conseguía

deixar de tomar conta dos outros. Essa era uma das suas missóes

na vida. O outro lado era muito menos desenvolvido. Parecía uma

socialite, com roupas brilhantes, em nada parecida com minha máe.

Esse seu lado socialite dizia: "Abandone toda essa historia de ser

máe, todas essas pessoas que dependem tanto de vocé, nem sequer

consegue cuidar de si mesma".

Esses dois lados sem dúvida alguma represen! avam diferentes

maneiras de ser e nao gostavam um do outro. Essas diferencas se

revelavam numa assimetria corporal, enquanto ela I alava sobre seus

objetivos. Neste caso, a "assimetria" era visível no gestual: ela me-

xia a máo direita quando falava sobre o seu "lado máe" e a esquer-

da quando falava sobre o que quería fazer para si mesma. Nao ha-

vía uma uniformidade de gestos no movimento de ambas as máos.

Esse confuto cobria todas as áreas de sua vida, incluindo sua

vontade de viver. E tornou-se táo importante e generalizado que, quan

do ela pensava na morte, tinha uma sensacáo de paz.

Tanto minha avó como minha tia tinham morrido de cáncer de

mama. Quando conversamos sobre a possibilidade de cura, minha

máe sentiu culpa. Ela refletia e dizia: "Elas foram os meus modelos.

Quem sou eu para achar que sou melhor do que elas?" Pedi que nao

levasse em consideracáo os seus modelos, mas que olhasse para o

futuro e visse sua filha (minha ¡rmá) olhando para cía (minha máe),

e observasse como ela (minha irmá) seria na vida. Isto teve um forte

impacto sobre minha máe. Ela nao quería que minha irmá tivesse

cáncer da mama, por té-la tido como modelo. Isso ;i ajudou a reim

primir algumas de suas antigás crencas em relacáo aos seus modelos.

Em resumo, mesmo depois de reimprimir com sucesso uma parte

da historia pessoal, aínda é necessário resolver certas incongruencias.

Em geral, a pessoa fica com "dois lados" depois da reimpressáo.

Podem ser duas crencas ou dois aspectos incompatíveis de sua iden

tidade. A incongruencia nao precisa necessariamente ter a ver com

o passado, mas com a criacáo de uma nova identidade de presente

e de futuro.

Identificagao de conflitos

Quando trabalhamos com alguém que tem crencas confutantes,

observamos com freqüéncia uma assimetria na sua postura corpo

ral. Essa assimetria nao é táo sutil quanto as mudancas de cor da
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pele ou outras pistas fisiológicas mínimas, mas fácilmente observá-
veis. Sabemos que estamos lidando com lados dissociados quando
a pessoa gesticula com a mao esquerda ao discutir sobre um aspec

to do problema e com a direita quando fala sobre o aspecto confu

tante. É interessante observar que muitas vezes a mao direita (que
está relacionada ao lado esquerdo do cerebro na maioria das pes-

soas destras, que t6m pistas visuais de acesso normalmente organi
zadas) está ligada aos relacionamentos e ao desejo de sermos urna

pessoa de bem, em contextos que incluem outras pessoas. A mao

esquerda (que está relacionada ao lado direito do cerebro) tende
a estar mais relacionada ao fato de a pessoa querer ser ela mesma,

e ter urna vida rica e plena.
Podemos também observar conflitos "excitantes" ou "inibido-

res". É o caso de um lado ter grandes idéias e querer colocá-las em
prática, enquanto o outro lado quer esperar um pouco. Isto impede

que a pessoa vá adiante. Trabalhei com um homem que tinha gran
des idéias para comecar seu próprio negocio, mas um outro lado quería
que ele continuasse trabalhando para o governo por causa da "segu-

ranca" que o emprego oferecia. Ele acabou por ter dois lados em
guerra. Quando pensava em deixar o emprego e comecar seu pró
prio negocio, ficava ansioso. E quando pensava em permanecer no

emprego, ficava deprimido.

Quando trabalhamos com esse tipo de conflito, obtemos fisio

logías diferentes associadas a cada um dos lados ou crencas da pes
soa. O homem que quería comecar seu próprio negocio descreveu

seus planos num tom de voz rápido e alto, olhando para a direita
(visual construido) e gesticulando com a mao esquerda. Ao falar so

bre a seguranca, seu tom de voz era lento e monocórdio e sua mao
esquerda ficava parada em seu coló. Urna maneira de descobrir se

há um conflito é observar como a pessoa descreve seu objetivo. Se

nao houver urna simetría corporal completa em termos gestuais (ambas
as máos movimentando-se ao mesmo tempo, da mesma forma), cui

dado com possíveis crencas confutantes.

Como trabalhar com crencas confutantes

O processo usado por muitos instrutores de PNL ao lidar com

duas partes confutantes é o squash visual.1 O squash visual típico,
no qual se integram dois comportamentos ou se disparam duas án

coras, nao funciona quando os dois lados sao completamente dife
rentes. Tampouco funciona se a pessoa estiver associada a um dos

dois lados e julgar o outro de forma negativa. Vou dar um exemplo.
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Um de meus clientes passou por um difícil processo de luto de-

pois de perder um párente próximo. Comecou a comer em excesso
e a ganhar muito peso. Havia um confuto importante entre dois as
pectos de sua personalidade.

Ele sempre havia sido urna crianca bastante rechonchuda e nao
se sentia bem consigo mesmo. Vivia com medo e o mundo lhe pare

cía um lugar assustador. Mas, ao chegar á puberdade, cresceu bas
tante, tornando-se um rapaz alto e musculoso, parecido com o ator

Tom Selleck, e passou a achar que podia fazer o que bem entendesse.

Quando, no transcorrer do trabalho, passamos a classificar e
identificar cada um dos seus lados, ficou claro que ele tinha um lado
cheio de preocupacóes, muitos pensamentos regressivos e até mes
mo urna paranoia em relacáo á guerra nuclear, mas também tinha

um lado muito confiante, que achava que podia ter sucesso em qual-
quer coisa que fizesse. Cada um desses lados estava associado a um
momento diferente de sua vida. O lado "paranoico" era quase o opos-
to do lado "confiante".

Fiz com que ele se dissociasse dos dois lados, imaginando intei-
ramente cada um deles — sua aparéncia, a maneira de falar e de se

movimentar — como se estivesse na palma das sua.s máos. Quando
ele descreveu cada um dos lados, ficou claro que eles eram definidos
sempre um em relacáo ao outro, como materia e ani ¡materia, ou co

mo comunista ou anticomunista (um nao podendo existir sem o ou
tro). Quando ele se identificava com o aspecto de sua identidade que
"podia fazer o que bem quisesse", achava que seu outro lado era
fraco e inútil. Quando se identificava com o lado que o fazia sentir
se paranoico, dizia que o outro lado nao era "verdudeiro" e que o
tinha apenas inventado. A ¡dentidade de um dos lados tinha todas
as características que faltavam ao outro.

Percebi que nao poderia apenas desintegrar as duas áncoras
ou usar a linguagem hipnótica para comprimir as duas imagens,
a fim de obter a integracáo de ambas, por causa das crencas de
cada urna. Se tivesse tentado essa abordagem e tivesse obtido suces
so, tenho certeza de que teria provocado urna desiniegracáo do seu
processo mental. Fiz com que ele separasse cuidadosamente cada

um dos lados, dissociando-se de cada um deles enquanto os visuali-
zava na palma das máos.

Á medida que cada um dos lados tornou-se mais definido, fi
cou claro que precisávamos criar um novo sistema de crencas que
incluísse ambas as co-identidades confutantes. Pudemos fazer isso
a partir de urna "modelagem externa" da intencáo de cada um dos
lados (fazendo a pergunta "O que vocé ganha com isto?") até en-
contrarmos as intenedes comuns a ambos os lados. Entáo, meu cliente
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foi capaz de integrar esses lados em urna nova identidade, urna nova

auto-imagem, que já existia em um nivel lógico mais alto de pensa-

mento. Urna advertencia: é muito importante descobrir as intengóes

comuns a ambos os aspectos da identidade antes de tentar intégra

los. Senáo, como já disse antes, corre-se o risco de provocar urna

desintegrado dos processos mentáis da pessoa.

O objetivo da integra?áo dos aspectos dissociados da identida

de é criar urna nova auto-imagem. No caso de minha máe, quando

ela reuniu seus dois lados confutantes (o lado "máe"-e o lado socia-

lité), urna imagem bastante interessante surgiu. A imagem que sur-

giu espontáneamente era um Mercurio vibrante, brilhante e gigan

tesco, com asas na cabeca e grandes pés bem fincados no chao.

Demonstragáo de conflito de crengas

Nota do editor

Dee sofreu crises de asma e alergia durante grande parte da sua

vida. Sua maior alergia era a gatos. Robert fez com que Dee compa-

rasse seu estado atual (asma e alergia a gatos) com seu estado dese-

jad0 _ sentir-se e comportar-se de maneira saudável quando diante

de um gato. Quando Robert lhe perguntou o que a impedia de atin

gir seu objetivo de saúde, ela teve urna sensacáo que chamou de "de

samparo e falta de valor", mas também associada á raiva. Ele anco-

rou essa sensacáo e pediu-lhe que deixasse que ela a guiasse até o

passado, para descobrir sua origem. Ela descobriu urna serie de lem-

brancas da primeira infancia, ñas quais seus pais brigavam e discu-

tiam, ignorando-a. É sempre interessante ver como se pode ancorar
urna sensacáo adulta conhecida e usá-la para guiar um cliente de volta

a experiencias pré-verbais. Em geral, é a maneira mais fácil e rápida

de se obter urna regressao de idade, a fim de descobrir a origem de

impressoes problemáticas.

As experiencias de que Dee se lembrou mostravam-na deitada

no berco chorando e pedindo atencáo, porque seus pais estavam bri-

gando. Neste ponto, Robert usou o procedimento de reimpressáo,

descrito no capítulo 4, adaptando-o ao caso específico de Dee.

Muitas vezes, quando ajudamos urna pessoa a adicionar os re

cursos capazes de solucionar os problemas antigos que provocaram

a crenca limitadora, talvez ela ainda nao possua todos os recursos

organizados de forma que possa atingir o objetivo desejado. Como

já mencionamos anteriormente, geralmente esses recursos sao organi-
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zados em "lados" ou aspectos separados da identidade e nao estáo
disponíveis de maneira integrada.

Esta demonstracáo comeca no momento em que Robert está tes
tando os resultados da reimpressáo com Dee e descobre um conflito
importante.

Robert: Volte a olhar para aquele ponto ali em baixo. (Faz com
que ela olhe o lugarpara onde olhava guando teve a sensacáo de de
samparo, durante a reimpressáo.)

Dee: Sinto curiosidade e medo.

Robert: Em relacao a que?

Dee: Sinto urna sensacáo de perigo, como se houvesse algo lá
fora meio amedrontador.

Robert: O que está lá fora? De que ainda precisa?

Dee: O que me vem á mente é que preciso de urna garantía de
que nao me machucarei, mas acho que isto nao vai acontecer. Sinto
urna sensacáo de destruicáo.

Robert: Acha que é "algo" que poderia destruir vocé?
Dee: Acho que poderia me destruir, sim.
Robert: Sabe do que se trata?

Dee: Parece um buraco negro.

(Para o grupo): Há urna imagem que "parece um buraco ne
gro". Observem que Dee está olhando para baixo, um pouco para
a direita. Suas pupilas estáo dilatadas e ela descreve urna cor. A po-
sicáo dos seus olhos indica sensacáo e ela descreve urna cor. Trata-se
de cinestesia. A cinestesia acontece quando a pessoa experimenta mais
de um sistema representacional ao mesmo tempo. Em geral, a pes
soa acha mais difícil entender as experiencias desagradáveis interna
mente — é como se a experiencia ficasse menos nítida na sua mente.
Em vez de obter urna imagem ou um som completos, eles parecem
fragmentados e pouco nítidos internamente. A imagem e o som es
táo lá, porém flutuando um pouco abaixo do nivel consciente. Em
geral, a pessoa apenas percebe urna sensacáo desagradável. Devo es
clarecer que nem sempre a cinestesia é disfuncional e em geral é as-
sociada a um estado de recursos. Por exemplo, Mozart usava a ci
nestesia em suas estrategias criativas. Mas, quando estamos lidando
com crencas limitantes, é como se nossos pensamentos estivessem em-
baralhados em urna representacáo confusa, na qual nao podemos ver
ou ouvir claramente o que está acontecendo internamente.

(Para Dee): Vocé tem medo de ficar presa naquele "buraco ne
gro", sem conseguir sair.

Dee: É verdade.

Robert: E deseja obter algum tipo de garantía de que poderá
entrar e sair desse buraco negro, nao importa o que ele represente.
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Dee: Isso mesmo.

Robert: Este lado diz que nao há garantía (gesticulando para

o lado em questao). Entretanto eu nao a ajudaria a entrar no buraco

a nao ser que pudéssemos garantir que voc8 nao seria destruida. Co

mo examinar essa possibilidade e garantir que vocé poderia entrar

sem ser destruida? Quais seriam os recursos necessários? Em outras

palavras...

Dee: Sinto que está fora de mim... como se houvesse algo real

lá fora que pudesse me destruir.

Robert: Lá fora?

Dee: A distancia. (Gesticula.)

Robert: Essa distancia está dentro das suas lembrancas?

Dee: Nao. Está realmente a distancia.

(Para o grupo): Isso é interessante. Está lá fora (gesticula para

um ponto distante de Dee) ou está aqui? (apontando para o corpo

déla.)

(Para Dee): Seria um lado seu? Nao queremos que vocé seja des

truida e nao queremos dizer que algo nao é real quando é real. Vocé

está se sentindo um pouco curiosa agora...

Dee: É verdade. Estou bastante curiosa.
Robert: Como pode examinar algo que está bem distante sem

colocar sua vida em perigo? Alias, é para isto que tem olhos. Se eu

vejo algo acontecendo lá fora (gesticula para umponto longe de Dee),

sabendo o que é que está lá fora, vou ter mais prote?áo em relacao

á minha vida do que se o examinar de perto.

Dee: O problema é que está tudo escuro (rindo).

Robert: Parece-me que vocé precisa de um recurso que lhe per

mita examinar do que se trata sem ter de ir até lá. E se colocar um

pouco de luz? Se pegasse alguns dos seus recursos para visualizar a

situacao, acha que ajudaria?

Dee: Acho que sim.

Robert: Entáo fa?a o seguinte. Olhe para cá (gesticula para o

local onde Dee disse que o buraco negro estovo localizado), para que

possa ter urna idéia do que se trata — e veja que está bem distante.

Nao está perto o suficiente para ser perigoso. E, mantendo a mesma

distancia, olhe para cima e veja-o a distancia. Nao deixe que se apro

xime a ponto de ameacá-la.

Dee: Parece um vórtice.

Robert: O que está vendo? Nao sinta nada, veja apenas.

Dee: É difícil iluminar. Vejo a luz ao redor, mas nao sinto a
luz em cima dele. Parece um vórtice que poderia me puxar e me

destruir.
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Roberf. Trata-se de um tipo diferente de "corlina de fumaca".

Vocé nao consegue iluminar. O que será? Talvez seja outro lado seu.

Dee: Ah, agora consigo ver. É um lado muito impulsivo e louco.
(Para o grupo): Chegamos a um impasse de idcntidade. Dee es

tá dizendo: "É um lado que poderia ser eu mesma. Posso cair nele
e me tornar impulsiva e louca". Isto é muito verdadeiro. Conheco

pessoas que se entregaram a esse tipo de impulso. Aqueles aqui pre

sentes que trabalham com terapia, talvez já tenham visto pessoas que

vivem nesse tipo de vórtice. Já disse antes que algumas tentam man-

ter esse seu lado dentro de urna jaula para evitar ter contato com

ele. Mas, fazendo isso, nunca seráo capazes de solucionar o confli-

to, que sempre estará presente, pronto a puxar a pessoa para dentro

do vórtice.

(Para Dee): O que esse seu lado está tentando fazer por vocé?

Será que ele quer sugá-la e destruí-la?

Dee: É um sentimento de curiosidade que me faz querer entrar.
Sinto que essa curiosidade também é perigosa.

Robert: A curiosidade matou o gato (Dee tem profunda alergia

a gato), mas nao se preocupe — os gatos tém sete vidas. (Risos.) De

certa forma, há duas coisas acontecendo simultáneamente. Esse seu

lado, apesar de impulsivo, nao é necessariamente curioso...

Dee: Nao. Ele é muito perigoso. É como se ele fosse impulso
puro. Nao para para pensar.

Robert: Seria essa a intengao dele? Pergunte a esse seu lado se

a sua intencao, ao ser absolutamente impulsivo, é desiruí-la, puxando-

a para dentro do buraco.

Dee: Nao. Ele quer divertimento, excitacao e aventura.

Robert: Ele quer divertimento, excitacao e aventura. Nao quer

ameacar sua vida, nem destruí-la, puxando-a para dentro do buraco.

Dee: Isso mesmo.

Robert: Vocé tirou o gato de dentro do saco e descobriu que

seus dentes e garras nao sao táo afiados quanto pensava. Já teve ga

to quando era pequeña?

Dee: Nao.

Robert: Já teve outro tipo de animal de estimacao?

Dee: Nao.

Robert: Mesmo quando era bem pequenininha?

Dee: Nao.

Robert: Portanto, esse seu lado quer empolgacáo e divertimen

to, e há outro lado seu que é curioso — urna combinacáo entre cu

riosidade e excitacao, que poderia levar vocé a urna situacáo perigo

sa. Em outras palavras, o vórtice inclui duas coisas que reagem urna

a outra. O vórtice nao é um dos lados, apenas. De que recurso vocé
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precisaria para ser capaz de ter coisas excitantes e divertidas, e tudo

o que aquele seu lado deseja, sem ser levada a urna situacáo perigosa

e destruidora? Em outras palavras, para que nao perca a sua identi-

dade, evitando ser puxada para dentro do caos?

Dee: Primeiro pensei que deveria analisar o que era, mas.quan-

do o faco, a minha curiosidade desaparece.

Robert: Entáo, quando vocé analisa, a curiosidade desaparece

e, quando mantém a curiosidade, deixa de ser capaz de analisar.

Dee: Isso mesmo.

(Para o grupo): Mais urna vez observamos um processo de dis-

sociacáo. Como obter simultáneamente curiosidade e capacidade de

análise? Temos dois recursos que nao conseguem funcionar juntos.

Seria urna estrategia? Como fazer para ser curioso e analítico ao mes

mo tempo?

. (Para Dee): Vamos tratar do lado da curiosidade. Onde está es-

se seu lado curioso?

Dee: Estou me sentindo curiosa agora.

Robert: Ah! Está se sentindo curiosa! E onde está o seu lado

analítico?

Dee: Está observando.

Roben: Muito bem. Os dois lados nao se sobrepóem. Vamos

colocá-los em cada urna das suas máos.

Dee: Este lado seria o da análise (gesticulando com a mao direi-

tá). Estou vestida com um terno.

Robert: Bastante adequado. Está vestida com um terno. Vamos

para o outro lado. (Gesticula com a mao esquerda.) Como é o seu

lado curioso?

Dee: É o lado artístico.
Robert: É um lado artista.

Dee: Isso.

Robert: E como é o outro lado, aquele que está de fora? (Gesti

cula.) O lado "entusiasmado e divertido"?

Dee: Carregado de confusáo! (/?/.)

Robert: Como é ele?

Dee: Nao quero dizer. Preciso censurar esse lado. (Rindo.)

Robert: Tudo bem. Podemos notar pela sua fisiología e pela mu

danza de cor da sua pele. Mais urna vez, temos urna experiencia dis-

sociada. O que pensa o lado analítico a respeito do lado criativo, en-

quanto o observa?

Dee: Nao gosta dele. Ele é muito frivolo.

Robert: Esse seu lado acha o outro frivolo. Será que este lado

(mostrando a mao esquerda) quer ser frivolo?

Dee: Quer.
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Robert: Ele quer ser frivolo? É esse o seu objetivo na vida?
Dee: É. Ele quer ser curioso e criativo, mas nao quer ganhar

dinheiro.

Robert: Ele nao quer ganhar dinheiro? Ou será que ele nao se

preocupa com dinheiro?

Dee: Ele nao se preocupa com dinheiro e por isso nao ganha

dinheiro.

Robert: Ele se afasta do dinheiro? Foi assim que vocé se expres-

sou antes.

Dee: Nao, ele nao se afasta do dinheiro. Simplesmente, faz "coi

sas" que nada tém a ver com ganhar dinheiro. Ele nao é responsá-

vel. Nao paga as contas, nao limpa a pia do banheiro e...

Robert: Mas, ainda assim, ele é necessário.

(Dee hesita.)

Robert: Faca com que este lado (mostrando a mao esquerdá)

olhe para este outro lado (mostrando a mao direita).

Dee: Ele acha que o outro lado é muito chato.

Robert: Ótimo! Entao vocé tem a escolha entre ser chata e fri
vola (rindo). Isto me lembra algo que disse Woody Alien, num de

seus livros: "Por um lado, somos levados á destruicáo e á ruina, e

por outro lado temos de enfrentar o desperdicio e a falta de signifi

cado. Espero que possamos fazer a escolha certa". (Rindo.)

(Para o grupo): Agora voces estáo comecando a perceber co

mo ocorrem os vínculos duplos. Quando Dee limpa a pia do ba

nheiro, está sendo responsável, porém chata. Se faz outras coisas,

está sendo criativa e fazendo algo que vale a pena, porém ao mes-

mo tempo está tendo urna atitude frivola. Voltamos ao ponto de

escolha entre o entusiasmo e a inibicáo. E ainda há este outro lado

(gesticulando para o exterior) aqui fora, que teremos de tratar de-

pois. Precisamos descobrir como fazer com que todos esses lados

trabalhem em conjunto.

(Para Dee): Este lado aqui (mostra a mao direita) deve encon

trar recursos que estao deste lado (mostra a mao esquerdá).

Dee: Ele gosta da criatividade.

Robert: Como ve, a criatividade também tem seu lado prático,

porque se vocé apenas seguir comportamentos rotineiros, pode aca

bar fazendo algo pouco prático, apenas por forca do hábito.

Dee: É verdade.
Robert: Da mesma maneira, se quiser ser criativa (mostra a

mao esquerdá), este lado (indica a mao direita) precisa colocar isto

em prática. Este é o lado que faz com que as coisas acontecam

no dia-a-dia.
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Dee: Este lado (mostrando a mao esquerda) reconhece o valor

deste daqui (mostra a mao direita), mas acha que é um chato.

Robert: Mas ele vé que o outro lado tem valor.

Dee: É, ele vé que o outro tem valor.
Robert: Que tal se conseguisse que esses dois lados deixassem

de ser separados e passassem a ser um único lado seu que fosse ao

mesmo tempo criativo e prático?

Dee: É irnpossível.
Robert: O que faz com que seja impossível?

Dee: Porque seria um acordó.

{Para o grupo): O que ela está dizendo é que nao pode fazer

isso porque significaría chegar a um meio-termo entre ambos os lados.

(Para Dee): Nao quero que chegue a um meio-termo entre os

dois. Na verdade, neste momento nenhum dos dois é capaz de levar
a cabo o que deseja, porque o outro está sempre atrapalhando. De

que forma seria possível possuir todos os recursos de ambos os la

dos, sendo tao criativo como este aqui (mostrando a mao esquerda),

porém tao prática como este outro (mostrando a mao direita), sem

ter de desistir de nada? Vocé estaría apenas acrescentando recursos.

Como criar algo de forma que tenha tanto deste lado (mao direita)

quanto deste aqui (mao esqueda)! O que temos agora é um atrapa

lhando o outro. Conhece alguém que seja ao mesmo tempo criativo

e útil, sem ser conciliatorio, chato ou frivolo?

Dee: Acho que sim. Posso criar alguém assim?

Robert: Pode. O que essa pessoa faria? Como ela equilibraría

os dois aspectos, para que nenhum deles fosse conciliatorio e tivesse

acesso total aos recursos de ambos os lados?

Dee: Nao sei muita coisa sobre a vida dessa pessoa. Posso

inventar?

Robert: Claro. Vocé pode fazer com que o lado criativo (mao

esquerda) crie alguns elementos, enquanto este outro lado (mao di

reita) testa para ver se isso pode ser colocado em prática. Portanto,

o lado criativo apresenta possibilidades, enquanto o outro lado veri

fica a praticabilidade.

Dee: (Pausa longa.) O lado criativo (mao esqueda) apresenta

idéias completamente malucas que este lado (mao direita) sabe que

nao sao nem um pouco viáveis.

Robert: Perfeito. Em vez de rejeitar as idéias, fa?a com que es

te lado (mao direita) as aperfeicoe. Quanto mais inviáveis forem no

inicio, mais vocé estará permitindo novas possibilidades. Ao tórna

las reais vocé poderá descobrir solu?oes para situacoes que atrapa-

lharam outras pessoas, por nao terem comecado de um ponto de vista

tao maluco. Consegue fazer isso?
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Dee: Consigo. Já estou fazendo. Este lado (múo direitá) gosta

da idéia, mas nao quer colocá-la em prática por falta de dinheiro.

Roberf. Continué e faca com que esse seu lado adapte as idéias,

para que vocé possa levá-las a cabo sem dinheiro ou, entáo, para que

essas próprias idéias possam fazé-la ganhar dinheiro.
Dee: Tudo bem!

(Para o grupo): O que estava acontecendo antes de comecarmos
a negociacáo entre os lados era que as idéias eram rt jeitadas sem ao

menos serem analisadas. Agora, criamos um clima de troca de in-

formacóes entre ambos os lados. Existe um sentido lógico, mas en-

quanto isso nao for instalado a pessoa nao consegwe fazer a troca
de informacóes.

Dee: Este lado (mao direitá) tem de saber onde conseguir dinhei
ro, pois ainda nao sabe.

Robert: É ai que este outro lado (mao esquedu) pode ajudar.
Dee: É... (Suas máos comecam a se aproximar com movimen-

tos saltitantes.)

(Para o grupo): Como voces podem observar, ela nao está mo-
vimentando as máos de forma consciente.

Dee: É um relacionamento bem experimental [rindo).
Robert: Percebe-se.

Dee: Há um certo nivel de confianca, mas nao total.

Robert: De que os lados precisam para confiar um no outro?

Dee: De experiencia. Precisam seguir adiante e experimentar os
recursos um do outro.

Robert: Há um segmento que ainda falta. Temos todas as idéias,
mas onde entram o divertimento e o entusiasmo? Depois de obter-
mos urna base sólida e a integracao comecar a ser feiía, nao é preci
so mais ter medo. Pensem nisso como urna metáfora de química. Se
eu misturar dois elementos, talvez obtenha urna reacáo química. Mas,
se acrescentar este ou aquele outro elemento, posso obter urna solu-

cáo completamente diferente. Talvez nao se trate apenas de urna me
táfora de química, porque'na verdade há mudancas mentáis quími
cas quando os padróes neurológicos associados a csses lados sao
integrados.

Dee (as máos continuam a se movimentar lentamente): Que coisa
estranha! (Rindo.)

Robert: Quanto mais estranho, mais estará no t aminho certo.

Dee: Tudo bem. Mas nao tenho tanta certeza assim! (Ri.)
Robert: Este é o lado prático (mao direitá) falando. É bom ter

um senso prático a esse respeito.

Dee: Há um lado meu que quer dizer "Continuo! Continué!"
Este lado (mao direitá) está muito insatisfeito com aquele outro (ges
ticula para Jora) e quer brigar com ele.
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Roberf. Entáo, este lado prático {máo direitá) está chateado com

aquele lado divertido.
Dee: Ele quer brigar com o outro e fazer com que fique serio.
Roberf. Será que este lado prático {máo direita) está perceben-

do que a intencáo daquele outro lado nao é fazer coisas ruins e levar

broncas, mas poder ser divertido e entusiasmado?

Dee: Está...
Roberf. Mas nao quer aceitar a maneira como as coisas estao

sendo feitas.

Dee: Nem que o outro lado queira fazer isso.

Roberf. Ele nao confia que seja isso o que realmente quer.

Dee: Ou isso, ou entáo acha que aquele lado vai agir errado.

{Para o grupo): É ai que entra urna certa dose de repressao e

de conflito.
{Para Dee): Aquele lado divertido {gesticulando paraforá) acha

que poderia obter divertimento e entusiasmo com os outros dois, se

voce o trouxer para cá?

Dee: Acha. Mas o lado prático nao acredita nisso {máo direita).
Ele é muito rígido e quer que tudo seja feito de urna maneira especí

fica, o que nao dá certo.

Roberf. Ele sabe disso?

Dee: Sabe.

Roberf. Entáo, mesmo querendo se divertir, o lado prático ain-

da assim sente-se preso a essa rigidez? Portanto, ele está agindo de
urna maneira que nao deseja. De que recursos ele precisa para agir

de outra maneira?

Dee: Precisa de experiencia, que ele nao possui.
Roberf. Como voce reagiria numa situacáo da qual ainda nao

tem experiencia? É urna questáo muito importante, que tem a ver

com a identidade. Voce será urna pessoa diferente. Como saber que
resultados vai obter antes de experimentar? O duplo vínculo existe

neste caso porque voce está pensando: "Só vou confiar depois de
ter experimentado, mas só vou experimentar depois de ter confian-

ca". Nao vou dizer a voce: "Esqueca a parte da confianca, vá em

frente e faca o que quiser". Isso é provavelmente o que o lado criati-
vo {mao esqueda) diría, enquanto o lado prático {máo direita) diría:

"Nao faca nada".

Dee: Isso mesmo.

Roberf. Como poderá agir? O lado criativo {máo esqueda) sabe

o que fazer.

Dee: O lado criativo {máo esqueda) sabe. O lado aventureiro

{que está fora) pode passar um filme.
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Roberf. O que acontecería se este lado aqui (que estáfora) pas-

sasse uns filmes sobre como agir e ter algumas dessas experiencias

e deixasse que aquele outro lado (máo direita) avaliasse a sua prati-
cabilidade?

O lado criativo (máo esqueda) comecaria a agir e o lado prático

(máo direita) interromperia o processo, enquanto o lado aventurei-

ro (que está/ora) passaria um filme sobre o que acontecería se con-
tinuasse a agir.

Enquanto isso, o lado prático (máo direita) editaría o filme, pa

ra ter certeza de que está dentro dos limites da viabilidade.

Dee: Isso mesmo. Depois, o lado criativo (máo esqueda) pode-

ria dar áquele outro lado (que está fora) mais informacóes.
Roberf. Trata-se de urna estrategia.

Dee: É verdade. E depois este lado (que estáJora) poderá mos
trar novamente o filme, para que o lado prático (mao direita) apro-
ve ou nao.

Robert: Se o lado prático desaprovar o filme, nao precisará

rejeitá-lo... Poderá melhorá-lo. É preciso que ele diga: "Este ponto
é questionável. Seria possível mudar urna parte dele?"

Dee: Correto. É interessante. O lado prático (máo direita) ob-
tém a informacao e pode passá-la adiante, enquanto o outro lado
(que está /ora) funciona como um editor que pode reunir todos os
elementos.

Robert: É capaz de fazer isso?
Dee: Sou.

Robert: Poderá reunir todos os elementos?

Dee: Eles já estáo reunidos. Bem... aquele lado (que estáfora)

ainda está lá fora, mas acho que nao há problema.

Robert: Vamos trazé-lo para cá, também.

(Para o grupo): Queremos nos certificar de que Dee terá acesso

a todos os elementos. Queremos que todos sejam integrados.
(Para Dee): Como poderá reuni-los de forma que este lado seu,

que era um ¡menso buraco negro, seja parte integrante de vocé? De

maneira que ele se torne um lado integrado, a partir do qual vocé
tenha acesso a todos os seus diferentes lados?

Dee: Este lado (máo direita) acha que talvez seja melhor deixar

este outro lado lá fora, onde ele se encontra.

Robert: Ele pensa assim. Mas nao acho que vá dar certo. De

que vocé precisa agora para ter urna experiencia de melhor qualida-
de? Mais útil do que inútil?

Dee: Tudo bem. Está aqui, agora (máo esqueda).

Robert: Entáo, este lado (máo esqueda) tornou-se tanto criati
vo quanto divertido. No fundo, ele está dando um passo menor. Va-
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mos colocar este lado (que está fora) aqui (mao esqueda), antes de

mais nada.

(Dee move a mao direita etn diregao a esqueda.)

Robert: Este lado prático (mao direita) está um pouco mais an

sioso do que o lado aventureiro e divertido (mao esqueda). Será que

este lado aqui (mao esqueda) ainda precisa de outra coisa? Ele tam-

bém teme por sua identidade.

Dee: Sei do que este lado (mao esqueda) precisa e estou acres-

centando este elemento.

Robert: Perfeito. Neste momento, quero ter certeza de que to

das as objecoes foram eliminadas e ambos se sentem á vontade para

se reunir e formarem um novo lado seu. Um lado que seja tanto cria-

tivo e divertido quanto prático e analítico.

Dee (as maos continuam a se movimentar com movimentos ca

denciados): Tenho a impressáo de que nenhum deles tem objecoes

e estáo ambos prontos para se aceitarem.

Resumo

(Para o grupo): Enquanto Dee continua a integrar esses aspec

tos de si mesma, vou resumir o trabalho que desenvolvemos aqui.

Comecamos por esclarecer a historia pessoal de Dee, usando a reim-

pressao. Ás vezes, depois disso, ainda restam lados em conflito. As-

sim, comecamos por identificar esses lados em conflito, prestando

atencao á assimetria, tanto no nivel da fisiologia quanto no da atitude.

Em seguida, pedimos á pessoa que crie urna representacáo com

pleta de cada lado, vendo, ouvindo e sentindo um deles em urna das

maos. Depois, cada um dos lados observa e analisa o outro. Em ge-

ral, os lados levantaráo objecoes importantes ou desconfiaráo um

do outro.

Depois, investigamos a intencáo positiva ou o objetivo de cada

um dos lados. Muitas vezes, cada um dos lados vai achar que o ou

tro lado tem urna intencáo negativa. É muito importante que o pro-
cesso chegue ao ponto de determinar a intencáo de cada um dos la

dos. Em geral, nenhum deles terá objecoes em relacáo á intencáo do

outro. Na maioria das vezes, pode-se continuar a trabalhar com am

bos os lados até que eles cheguem a urna intencáo comum — como,

por exemplo, fazer com que a pessoa tenha urna vida plena e válida.

Por fim, cada lado deve olhar para o outro e descobrir que re

cursos ele possui. Nessa altura dos acontecimentos, pode-se pedir á

pessoa que considere cada "lado" como um conjunto de recursos.

O mais importante é ser congruente com o que se deseja.
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Também é importante que a pessoa perceba que, se combina-

rem seus recursos, os lados seráo muito mais poderosos, passando

a ser um único todo integrado, que pode atingir seus propósitos mais

elevados e objetivos comuns.

A intencáo comum faz com que eles comecem a compartilhar

seus recursos, e consigam trabalhar em conjunto eni direcáo ao ob

jetivo. Neste ponto, os lados se reúnem, a fim de que a pessoa tórne

se inteira. É difícil descrever essa sensacáo de ser urna "pessoa intei-
ra", pois se trata, na verdade, "simplesmente da pessoa".

Perguntas

Homem: Vocé disse que deveríamos testar quando a integracáo

for completada. Como testar?

Roberf. Quando as máos de Dee se juntaram, fiz a ela urna se

rie de perguntas sobre sua capacidade de ganhar dinheiro e fazer coisas

úteis de maneira divertida e criativa. As respostas de Dee foram po

sitivas e congruentes, e ela gesticulou com ambas as máos, de ma

neira harmoniosa.

Para saber se a integracáo se deu inteira e completamente, pego

que a pessoa inicie atividades adequadas. Se o trabalho foi sobre ci

garro, peco que ela pense em fumar e presto atencáo ao que acontece.

Observo se há urna fisiología integrada. Se a pessoa revelar urna

verbalizacáo que indica que o novo lado está integrado, mas vejo

que o corpo nao está, aceito a fisiología e sei que o processo ainda

nao terminou.

É lógico que o melhor é sempre o teste comportamental. Se pu-
dermos colocar a pessoa na situacáo que causava o problema e obti-

vermos urna resposta nova e congruente, teremos certeza de que al

go mudou e de que houve a integracáo.

Mulher: Dee parecia confusa algumas vezes durante o proces

so. O que acha disso?

Robert: Há urna diferenca entre urna "boa" confusáo e urna

"má" confusáo. As vezes, quando as pessoas ficam confusas, é por

que a integracáo se completou. Outras vezes, é porque elas ficaram

desintegradas. Em ambos os casos, seus pensamentos e sensacóes pa-

receráo diferentes, estranhos.

Um pouco de confusáo é bom. Quando acabamos de integrar la

dos confutantes, o mundo deixa de ser o mesmo, literalmente. Tudo

parece muito diferente. Há também momentos em que temos a impres-

sáo de estarmos sendo dilacerados entre lados internos e nao sabemos

para que lado ir. Este é o tipo de confusáo que nos impede de ir adiante.
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Mulher: Por que os lados sao colocados ñas máos?

Roberf. Faco com que a pessoa coloque cada "lado" mima máo

porque quero usar algo que é apenas urna sensacáo e acrescentar re-

presentacoes visuais e auditivas. Quero que a pessoa tenha maior aces-

so ao cerebro, e isso acontece quando nao se trata apenas de urna

sensacáo. Também faco isso como um reforco natural do gestual

assimétrico.

Por outro lado, quando fazemos com que a pessoa veja, ouca

e sinta o lado em sua máo, ela estará observando aquele lado e sua

intencáo a partir de urna "metaposicáo". Em vez de ficar limitada,

a pessoa fica de fora, examinando o lado de um outro ponto de vista

e obtendo urna nova perspectiva da situacáo.

Homem: Como sabe o momento de fazer urna impressáo, em

vez de urna resolucáo de confuto?

Robert: Se o comportamento for orientado para a assimetria e

passa da direita para a esquerda, sigo a incongruencia. Se a pessoa

for mais simétrica, mas tem urna intensa fisiología associada ao com

portamento, isto me permite saber que se trata provavelmente de urna

impressáo.

Mulher. Vocé citou a assimetria. Existem outras pistas fisioló

gicas a serem observadas ou usadas?

Robert: As vezes, quando a pessoa está em confuto, terá difi-

culdades em movimentar os olhos, passando de urna posicáo de acesso

visual a outra. Em geral, há sempre urna fisiología diferente asso

ciada a cada um dos movimentos oculares. Quando ela descreve urna

crenca, poderá estar olhando para cima e á esquerda. Quando des

creve a crenca confutante, talvez olhe para baixo e á direita. Se sua

fisiología for muito diferente em cada um dos aspectos de sua iden-

tidade, pode-se apostar que ela também terá processos mentáis bem

diferentes.

Quando estou trabalhando com urna pessoa, quase sempre per-

gunto: "O que a impede de atingir seu objetivo?". Entáo, presto aten-

cao á reacao fisiológica inconsciente ¡mediata, que surge antes que

ela tenha a possibilidade de pensar conscientemente na resposta. (Is

to é o que chamamos de regra do meio segundo.) Nao estou táo inte-

ressado na resposta verbal quanto ñas pistas náo-verbais que ocor-

rem no primeiro meio-segundo, que me fazem saber com precisáo

de que forma a pessoa está se sentindo tolhida.

As vezes, percebemos urna falta de continuidade nos movimentos

visuais quando a pessoa movimenta os olhos de urna posicáo para ou

tra. Quando ela passa os olhos de VI2 {para cima e a esqueda) para C3
[para baixo e á direita) e notamos urna hesitacáo ou desvio na orienta-

cao, trata-se de um aviso de que algo nao foi integrado adequadamente.
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Quando percebemos urna falta de continuidade nos movimen-

tos oculares, o primeiro passo é integrar as duas fisiologías. O obje

tivo é ajudar a pessoa a passar com facilidade de um quadrante ocu
lar ao outro. Para isso, podemos pedir á pessoa que tenha acesso

e entre completamente dentro de um estado e, enquanto mantém es-

se estado, fazer com que ela movimente os olhos para o quadrante
onde se encontra o conflito. O objetivo é ajudá-la a criar literalmen

te um acesso entre os dois quadrantes. Isso abre um novo caminho

de acesso aos seus recursos, dando á pessoa mais escolhas sobre suas
crencas e comportamentos.

Assim, urna forma de ir em direcáo á integra?ao é criar um rao-

vimento suave entre as duas polaridades, e as pistas visuais de aces
so abriráo um caminho para isso.

A integracáo também pode ser atingida com tons de voz. Peca
á pessoa que comece usando um tom de voz e depois, lentamente,
modifique o tom ou a cadencia. A idéia neste caso é criar ligacóes
entre os dois lados confutantes.

O melhor momento para instalar este caminho suave (seja vi

sual ou auditivamente) é quando a pessoa está quase dizendo: "Nao
sei o que fazer". Isto demonstra um impasse, e a ligacao dos dois
quadrantes fará urna imensa diferenca.

Resumo do modelo de integracao de conflito

1. Identifique as crengas confutantes e calibre as fisiologías de

cada um dos lados em conflito. (Preste atencao especial ás assimetrias.)
2. Represente as crencas em todos os sistemas sensoriais, colo

cando as diferentes crencas em cada urna das máos. Coloque'o lado

que tem a cren?a "X" na mao direita e o lado que tem a crenca "Y"

na máo esquerda. Descubra que imagens, vozes, sons e sensacóes es-

táo associados a cada um dos lados.

3. Peca a cada um dos lados que olhe para o outro e descreva

o que vé. Neste ponto, os lados diferentes em geral nao aceitam nem

confiam um no outro. Pode-se perceber as diferentes fisiologías no
rosto da pessoa enquanto ela passa de um lado para outro, ao olhar
as máos.

4. Descubra a intencáo positiva e o objetivo de cada um dos la

dos. Certifique-se de que cada um dos lados reconhece e aceita a in

tencáo positiva do outro. Esclareca que o conflito entre ambos está

impedindo a realizacáo da intencáo positiva de cada um dos lados.
Se for necessário, passe para o nivel superior da intencáo de cada lado.

5. Identifique o objetivo comum que ambos os lados comparti-
lham.
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6. Faca com que cada um dos lados olhe para o outro e descu

bra que recursos, entre os que ele possui, lhe seriam úteis. Faca com

que ambos os lados concordem congruentemente que váo combinar

seus recursos para realizar plenamente suas intenses positivas.

7. Se a imagem de um dos lados for metafórica, veja o lado co

mo tendo a aparéncia da pessoa.

8. Sugira que os lados se movimentem simultáneamente enquanto

uma nova identidade está sendo criada. Obtenha em todos os siste

mas sensoriais uma representagáo que integre plenamente os recur

sos de ambos os lados. Calibre uma integracáo/simetria das fisiolo

gías que acompanham ambos os lados.

9. Depois de as máos se movimentarem em conjunto e a inte-

gracao ter sido completada, faca um teste em contextos futuros, pa

ra ter certeza de que nao existem mais problemas de ecología.

Notas

1. Vide John Grinder & Richard Bandler, The Structure ofMagic II

2. Visual lembrado.

3. Cinestésico.
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Criterios

Os criterios e valores formam urna categoría espe

cial de crencas, que nos dizem por que algo é impor

tante ou valioso para nos. Sao muito poderosos e in

dividualizados.

Pedimos a nossos leitores que escrevam, como

se estivessem lendo em voz alta, a resposta á seguinte pergunta: "O

que deseja de um emprego?" As palavras que vierem á sua mente

representan! os seus criterios pessoais para um emprego. Caso esses

criterios nao estiverem sendo amplamente satisfeitos pelo emprego

atual, a pessoa sentir-se-á infeliz no trabalho. Voces podem comprovar

o poder desses criterios fazendo a um amigo a mesma pergunta e es-

crevendo a lista de criterios dele. Finjam que estáo dando a esse amigo

um emprego. Utilizando as suas próprias palavras, digam-lhe que

criterios esperam que ele satisfaga no emprego. Depois, pecam-lhe

que use suas palavras para indicar o que espera do emprego. A nao

ser que sejam usadas as mesmas palavras, haverá urna grande mu-

danca na fisiología dele. Se quisermos convencer alguém de algo, de-

vemos usar seus próprios criterios, e nao os nossos.

As vezes, as pessoas tém problemas na forma como pensam e

representam internamente seus criterios. Esses problemas podem es

tar relacionados a: (1) hierarquia; (2) grau; (3) tamanho do segmen

to; (4) identidade; e (5) conflitos.
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Hierarquia de criterios

É importante lembrar que cada um de nos coloca seus criterios
numa certa hierarquia. Por exemplo, digamos que se divertir e ga
nhar a vida sejam coisas importantes para alguém. Mas, se ganhar
a vida for mais importante do que se divertir, a pessoa nao abando
naría o seu trabalho para ir esquiar.

Surgiráo problemas quando a hierarquia interna nao está clas-
sificada de urna maneira positiva para a pessoa. Por exemplo, se gostar
de doces for mais importante para urna pessoa do que sua saúde,
ela vai engordar muito e sua saúde ficará abalada.

Grau

Existe urna questáo de grau quando lidamos com criterios. Por
exemplo, se ganhar a vida for mais importante do que se divertir, mas

tivermos de escolher entre urna atividade muito divertida e outra cujo
salario seja muito baixo, talvez escolhamos a atividade divertida.

As pessoas podem ter problemas quando estáo confusas sobre
essa questáo de grau. Por exemplo, algumas pessoas sempre excluem
o divertimento para ganhar dinheiro. E acabam procurando ajuda
porque estao insatisfeitas com a vida.

Tamanho do segmento

As vezes, as pessoas tém definicoes vagas dos seus criterios. Por
exemplo, urna pessoa pode achar que é importante ter boa saúde,
mas, quando Ihe perguntamos "O que é ter boa saúde para vocé?",
para poder responder ela terá de criar outra lista de criterios, como
ter um bom nivel de energía, ter um certo peso, sentir-se de urna cer
ta maneira etc. Quando nao parou para pensar se um criterio está
sendo preenchido, ou quais as equivalencias de criterios ou de sub-
critérios, pode sentir-se confusa sobre como atingir seus objetivos,
ou sobrecarregada diante de tudo o que é necessário para atingi-los.
Se segmentarmos um criterio para obter seus componentes, sabere-
mos o que e como fazer para satisfazé-lo.

Identidade e criterios

Se, quando planejamos comprar um carro, decidimos que um
carro esporte representaría o nosso "novo eu", enquanto um carro
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maior representaría a nossa responsabilidade em relacao á familia,

trata-se nao apenas de questao de criterios, mas também de questáo

de identidade.

Vamos usar o cigarro para dar outro exemplo. Algumas pessoas

deixam de fumar porque a fumaca incomoda os outros, ou seja, por

que a aceitacao de outras pessoas tem mais valor do que o prazer

que obtem com o cigarro. Neste caso, estáo usando seus criterios para

modificar um comportamento. Mas há outras pessoas que compli-

cam a questáo, dizendo: "Se posso parar de fumar, posso fazer qual-

quer coisa. Posso ser a pessoa que sempre quis ser". Se estivermos

lidando com o primeiro tipo de pessoa, estaremos ajudando-a a mo

dificar um hábito, um comportamento. Se estivermos trabalhando

com o segundo tipo de pessoa, estaremos lidando com quem ela é

e com quem ela se tornará, e a questáo pode ser muito mais complexa.

Conflitos de criterios

Nossos conflitos internos sao geralmente conflitos de criterios.

Por exemplo: a pessoa quer fazer coisas divertidas, mas tem de ga-

nhar a vida. Se definir essas atividades na base do "isso ou aquilo",

a obtencáo de urna délas excluirá a outra. A pessoa poderá sentir-se

engañada, qualquer que seja a atividade escolhida.

Depois desse rápido resumo sobre criterios e valores, gostaria de

examinar melhor o caso em que urna pessoa deseja fazer urna mudan-

ca específica, mas nao a faz. Ela comeca a mudar, mas perde o áni

mo. Ou entáo entra em conflito quando tenta levar a cabo a mudan-

ca. Por exemplo: a pessoa decide fazer ginástica, mas, quando chega

ahora, o plano desaparece e ela decide fazer outra coisa. Quando isso

acontece, trata-se quase sempre de um conflito de criterios.

Demonstragao de conflito de criterios

Robert: Mary, venha até aquí.

Mary: Sempre que comeco a fazer dieta, sigo o regime durante

alguns dias e depois o plano vai por agua abaixo.

Robert (para o grupo): Entáo, Mary tem um problema quando

decide comecar algo que deseja fazer, mas nao consegue seguir até

o fim.

Seu verdadeiro objetivo nao é apenas perder peso, mas criar no-

vos hábitos alimentares. A dieta nem sempre funciona a longo pra-

zo, porque nem sempre resulta em melhores padroes de compor-
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tamento. Nao acho que as dietas sejam a maneira mais eficiente de

perder peso. Quando se perde peso, primeiro perde-se tecido muscu

lar e só depois a gordura. Quando comecamos a recuperar peso, a

gordura volta antes de desenvolvermos novamente os músculos. O

peso sobe e desee, enquanto tentamos atingir a homeostase — um

equilibrio entre músculos e gordura. Muitas pessoas perdem milha-

res de quilos durante a vida em dietas e recuperam ludo novamente.

Chamo esse fenómeno de "método rítmico de obesidade".

O que é preciso para ganhar e manter um peso saudável é orga

nizar a estrategia alimentar e os criterios pessoais, para que funcio-

nem da maneira que desejamos.

(Para Mary): Vocé disse que faz regime e perde peso até certo

ponto e depois algo acontece. O que é? Comeca a perder sua forca

de vontade ou a sentir-se frustrada? O que acontece realmente?

Mary: Mantenho o novo peso durante um certo tempo e depois

deixo de tentar e recupero o peso perdido. Uma das coisas que me

ocorreram quando vocé estava falando é que cerca de um ano atrás

interrompi uma dieta após ter controlado cuidadosamente os alimentos

que ingería durante dezoito meses. Decidí deixar meu corpo atingir

seu peso natural, e desde entáo tenho engordado muito.

Roberf. Vocé fala em deixar seu corpo fazer o que quiser. Mas

estamos falando em harmonizar mente e corpo.

Seu objetivo nao é apenas deixar o corpo fazer o que ele quer,

mas tornar-se uma pessoa mais magra, certo? (Mary concorda.) O

que significa para vocé tornar-se magra?

Mary: Quero poder me movimentar com facilidade e parecer ele

gante ñas minhas roupas. O mais importante é que quero me sentir

bem ñas minhas roupas. Também quero ser congruente profissional-

mente. Como terapeuta, quero que meu peso e minha aparéncia re-

flitam o que eu sou.

Robert (para o grupo): No meu trabalho, reúno informacóes náo-

verbais enquanto estabelecemos o objetivo de Mary. As pistas visuais

de acesso sao uma das maneiras pelas quais ela nos oferece informa

cóes. Quando fala em se movimentar com facilidade, Mary olha pa

ra baixo, nao exatamente como num acesso cinestesico direto, mas

para baixo, naquela direcáo.

(Para Mary): De que está consciente quando pensa em se movi

mentar com facilidade?

Mary: Estou consciente de como é se mover. Mas tenho a sen-

sacáo de que há algo ali em cima também. (Apoma para cima e a
direita.)

Robert: Vocé tem uma sensacáo e um visual construido vago.

Vocé quer ter boa aparéncia. Como pensa nisso?
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Mary {qlhospara cima e á direita): Nao visualizo bem, mas per-

cebo um claráo de cor e algum movimento. Quando pensó sobre is-

so, é tudo muito vago em termos de imagens.

Robert {para o grupo): Há um principio geral importante a men

cionar neste ponto. Quando entrevistamos pessoas muito competen

tes naquilo que fazem, é comum que elas tenham urna representacáo

clara, bastante detalhada, daquilo que fazem bem. Elas conseguem

representar seus sucessos com muita nitidez. Quando lhes pergunta-

mos a respeito de seus fracassos, em geral elas tém representacóes

vagas e praticamente nenhuma reacao fisiológica.

Por outro lado, alguém que está tendo dificuldades em fazer al

go vai descrever seus éxitos em vagas representacóes internas e de

monstrará pouca fisiología. Mas se lhe perguntarmos sobre seus fra

cassos as representacóes serao variadas e detalhadas.

Há pouco tempo estive em contato com urna empresa chamada

Sybervision, que, entre outros produtos, cria vídeos sobre o bom de-

sempenho na área de esportes. Eles estáo usando algumas das deseo-

bertas e métodos de PNL. Um dos métodos consiste em mostrar ima

gens, como por exemplo urna jogada de golfe correta, repetidas ve-

zes, para que a pessoa que está aprendendo obtenha urna imagem de

referencia a ser usada como modelo. Quanto mais o cerebro apreende
alguma coisa e quanto mais numerosos forem os detalhes, mais a pes

soa será capaz de repetir o gesto, quer seja um sucesso ou nao.

{Para Mary): Que tipo de imagem vocé vé? Associada ou disso-

ciada? É urna imagem lembrada ou construida?

Mary: É construida.
Robert: E como é sentir-se bem ñas suas roupas?

Mary {olhando para baixo e á direita): Tenho mais experiencia

neste caso. Posso sentir.

Robert: Muito bem. Quando pensa sobre a nocáo de congruen

cia profissional, o que acontece por dentro?

Mary: Mais urna vez, nao sei o que estou fazendo por dentro. Te

nho urna boa percepeáo de mim mesma como terapeuta e vejo imagens

dos momentos em que fíz um bom trabalho. De certa forma, essas ima

gens nao combinam com o fato de eu estar ácima do meu peso.

Robert: Vocé está fazendo urna comparacáo. O que está sendo

comparado? Está comparando urna imagem com outra ou urna ima

gem com urna sensacáo em seu corpo?

Mary: As imagens nao combinam com os meus sentimentos so

bre mim mesma.

Robert: Mary, pense numa ocasiáo em que teve a oportunidade

de escolher entre manter novos hábitos alimentares ou voltar aos an-

tigos hábitos e decidiu manter os antigos. O que aconteceu entáo?
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Mary: Ás vezes consigo manter meu peso um pouco ácima do
objetivo que estabeleci. Quando estou chegando perto, é quase co
mo se houvesse urna barreira. Quanto mais perto chcgo, mais eu dou
para tras.

Robert: O que acontece exatamente quando vocé dá para tras?

De que forma "dar para tras" se manifesta? Especifique o contexto.
Mary: Urna sensacáo de que as pessoas olhariam mais para mim,

em vez de me sentirem como gente.

Robert: O que significa esse criterio para vocé? Será que quer
dizer que nao deseja ser julgada? Que as pessoas saberiam quem vo
cé realmente é?

Mary: É como se as pessoas me enxergassem superficialmente
e eu deixasse de sentir o que sou.

Robert: Deixasse de sentir o que vocé é. E o que mais?

Mary: Gosto de variar os alimentos e de comidas fortes. Se me
afastar disso tenho medo de perder alguma coisa.

Robert: Perder a variedade. Perder contato com quem vocé é.
Temos aqui exemplos de metaclassificacoes de "dar para tras". Sao
comparacóes negativas. Mary tenta evitar urna comparacáo negati

va. Atingir o peso ideal significaría que as pessoas dcixariam de per-
ceber quem ela é e ela passaria a ser alguém que nao teria acesso a
alguns tipos de variedade em sua vida.

Robert: Quando tem medo de que as pessoas reajam a vocé de
maneira superficial e nao a quem vocé realmente é, de que maneira
fica preocupada?

Mary: Sinto que, de certa forma, mudei de posicáo em relacáo
a mim mesma. É como se, de algum modo, eu esth esse dissociada
da minha auto-imagem. Também escuto urna vozinha interior, da
qual pensava já ter me livrado. Certa vez, ao chegar mais perto do
meu peso ideal, meu marido comentou que, mesmo perdendo muito
peso, eu ainda teria a forma de urna pera.

Robert: Ah! Temos entáo um AL (auditivo lembrado), junta
mente com um grande C (cinestésico). O que mais? Vocé disse que
parece ter "mudado de posicáo".

Ainda está presa áquela sensacáo negativa, certo? Temos um con
junto de representacdes e de repente surge urna sensacáo C negativa,
que é diferente das outras representacóes. É como um C quadrado,
um "megassentimento".

Vocé ouve urna voz e tem urna sensacáo negativa. Era a única
voz que ouvia ou havia outra voz ou afirmacáo? Essa voz trouxe-lhe
outras lembrancas ou pensamentos?

Mary (olhando para cima e a direita): A forma de pera que ima
gino é a que enxergo na minha máe.
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Robert: Seria urna imagem lembrada?

{Para o grupo): Ela vé urna imagem em forma de pera. Agora

ela está dizendo que ve esta imagem.

(Para Mary): Vocé enxerga realmente isso? É urna imagem cla
ra? Vi que recriava a forma com as maos.

Mary: Nao há dúvida de que se trata de urna imagem mais clara

do que a que consigo criar sobre minha imagem ideal.

Robert: Quando vé essa forma, também ve a imagem de sua mae?

Como relaciona essa forma com sua mae?

Mary: Posso ver imagens de minha mae indo e vindo, quando

está despida. Vejo essa imagem varias vezes.

Robert: Quantas imagens diz que consegue ver?

Mary: Duas ou tres.

Robert: Existem, portanto, tres imagens VL (visual lembrado).
(Para o grupo): Se examinarmos a maneira como ela representa

essas experiencias, notaremos que as representacóes sao desiguais.

Ñas imagens do estado desejado, ela via um claráo de cor e urna sen-

sacáo de movimento. Neste caso, ela tem urna representacao muito

mais rica. Trata-se de urna representacao literalmente diferente. Pre

cisamos equilibrá-las e nivelá-las.

(Para Mary): Voltando á questao da variedade. De que forma

pensa em perder a variedade?

Mary: Com a dieta. As dietas restringem as escolhas.

Robert: Como assim?

Mary: É urna situacao de "urna coisa ou outra". Se como maiores

quantidades, nao posso ter variedade. Se posso variar, nao posso co

mer o suficiente.

Robert: O que quero saber agora é o seguinte: O que acontece

quando pensa em perder a possibilidade de variar? O que acontece

dentro de vocé?

Mary: Nao vejo imagem nenhuma, mas, se olhar para cima (olhan-

dopara cima e a direita), quase nao sinto problema em perder a varie

dade.

Robert: De certa forma, a variedade está associada á questao

auditiva. Olhe aqui para baixo (gesticulando para a esquerda de Mary).

De que forma vocé deixaria de ter variedade?

Mary: Nao ouco nada, só um barulho forte no ouvido.

Robert: Um barulho forte.

(Para o grupo): Se prestarmos atencáo á maneira como Mary

tem acesso ás pistas, perceberemos que sua representacao é, sem dú

vida, um diálogo interno. Mas, por enquanto, só nos interessa a es-

trutura. Temos dois aspectos de urna mesma equacáo.
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Este é o último passo antes de reunir todos os elementos. Preci

samos descobrir urna representacao interna que seja maior do que

a voz do marido dizendo-lhe que seu corpo tem a forma de urna pe

ra e a imagem lembrada do corpo de sua mae em forma de pera.

(Para Mary): Houve algum momento na sua vida em que fez

algo que significava perda de variedade, mas que faria de novo, mesmo

que suas opcóes tivessem sido restritas?

Mary: Aprender! Aprender, aprender, aprender, aprender.

Roberf. Aprender! E cinco vezes, ainda por cima! Como vocé
pensa a respeito de aprender?

Mary: Esqueco de mim mesma e me concentro no que tenho a

fazer. Ou ainda posso fazer algo que me foi pedido. Foi o que acon-

teceu ontem, quando vocé nos pediu para fazer algo no seminario

de treinamento. Poderia ter pensado em outras formas de fazer o

que vocé pedia. Mas foi fácil seguir a abordagem indicada porque

quería aprender como vocé fazia. (A voz de Maryfica mais rápida,

num tom levemente mais alto, indicando acesso visual.)

Robert (para o grupo): Enquanto ela está falando, posso obser
var que está tendo acesso a outros lugares.

(Para Mary): Enquanto vocé descreve isso, o que está aconte-

cendo dentro de vocé? Está claro que ouve palavras e que elas tém
um tom e urna cadencia específicos.

Mary: Sinto muito mais movimento. Sinto-mc mais solta.

Robert: Como sabe o que fazer para se sentir mais solta? Esta

sensacáo vem das palavras ou das imagens?

Mary: É urna sensacáo mais brilhante. Sinto que posso me mover.
Robert: É urna sensacáo mais brilhante. Vocé disse "aprender,

aprender, aprender, aprender, aprender" e falou algo para si mes
ma. O que foi?

Mary: Nao consigo ouvir tudo o que digo a mim mesma, mas

sinto que há urna grande vibracao. E também urna grande flexibili-
dade verbal.

Robert (para o grupo): A idéia de aprender sobrcpoe-se á de nao

ter variedade. Tem componentes auditivo, anestésico e visual, to

dos eles identificados como submodalidades. Agora já temos infor-
macóes suficientes para selecionar um processo específico capaz de
ajudar Mary a fazer a mudanca que ela deseja. Existem pelo menos
tres métodos diferentes que podem ser usados apenas com este criterio.

Um deles é a alavancagem. Neste caso, alavancagem significa
pegar o criterio mais elevado, identificado na situado na qual ela

restringiría suas possibilidades de escolha (aprendizado), e aplicá-lo
á alimentacao.
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Sabemos que o criterio de aprendizado poderia sobrepor-se ao

criterio de variedade, entretanto ela nao o está aplicando para ga-

nhar o peso que deseja.
< Mary: Gostei do que disse: "Ganhar o peso que deseja". Soa

múito melhor do que "perder peso".
Roberf. E pode soar mais alto também. Como fazer para que

a tarefa de atingir o peso desejado, parecer bem, sentir-se bem e es

tar equilibrada se equipare á tarefa de aprender? Nao acha que é al

go que vocé terá de aprender também?
Mary: Venho estudando sobre trabalho corporal e estou cíente

de estar aprendendo bastante no nivel corporal.
Roberf. Como aprender a ter o peso que deseja, sem ter de per

der o sentido de si mesma ou a variedade?
Mary. Acho possível, mas nao sei se poderia fazé-lo.

Roberf. Vocé sabe se poderia aprender?

Mary: Sei que já aprendí muitas coisas.
Roberf. O fato de vocé saber ou nao importa pouco para o apren

dizado. Quando vocé decide aprender algo, nao sabe de antemao o

que vai acontecer. O que vocé sabe é que há outros meios de fazer
algo. Para vocé, é fácil ir em frente.

Mary: Ainda tenho urna sensacáo aquí. {Aponía para o meio

do estómago.)
Roberf. Vocé tem urna sensagao aquí (apontando para o meio

do estómago) que indica que nao será capaz de fazer. Veja se essa

sensagao nao se enquadra na representacáo de aprendizado. De on

de vem essa sensagao? É diferente da sensagao de perder o sentido
de si mesma ou a variedade. Parece urna crenga de que nao conse

guirá fazer o que quer. De onde vem essa sensagao?
Mary: Daqui. {Aponía para o tórax.) É como se eu respirasse

e conseguisse sentir aqui. {Seus olhosficam marejados de lágrimas

e a cor de sua pele tornase mais intensa.)

Roberf. {Ajuda-a a interromper o seu estado emotivo, tocando
com delicadeza seu brago.) Alias, pode-se notar pela sua fisiología
que esta é a sensagao mais congruente que vocé já teve. Há outra
questáo também. Vocé falou em ter o corpo em forma de pera. {No-
vamente, Mary demonstra a fisiología da sensacáo no meio do cor
po.) No livro NLP, volume I, descrevemos urna pessoa que tem o

corpo em forma de pera como alguém que tem um tipo especial de
estrategia.1 As pessoas cujo corpo tem forma de pera em geral usam
a estrategia visual-cinestésica; visual na parte de cima e cinestésica
na parte de baixo, onde a cinestesia é o limite final.

{Para Mary): Quando voce modifica seu peso, está modifican

do sua estrategia. Está se tornando urna pessoa diferente. A manei-
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ra de pensar se modifica. O acesso visual torna-se mais importante
do que o cinestésico, em certos aspectos, mas isso nao quer dizer que
vocé perca a sensacáo anestésica. As pessoas que lém o corpo em
forma de pera sao mais visuais, mas as sensacoes continuam no fun
do. Portanto, quando vocS fala em ganhar o peso que deseja, está
falando em ser urna pessoa diferente. Isto permite que o aspecto vi
sual também faca mais parte de vocé.

Mary: Minha mente vai aprender, aprender, aprender, apren
der, aprender.

Roben: Isso mesmo. Quando perdi peso, eu ti\e de aceitar ser
urna pessoa diferente. Tive de tratar de urna serie de aspectos rela
cionados a ser urna nova pessoa. A sensacao que vocé está tendo agora
é sem dúvida puramente anestésica. Trata-se de urna informacáo im
portante. Seria urna sensacáo antiga?

Mary: É como se fosse, pois o corpo de minha máe é assim, por
tanto o meu também tem de ser igual. Sinto-me triste com isso ÍSeus
olhos enchem-se de lágrimas.)

Roben (ancorando a sensagáo): Vamos voltar a isso e manter
essa sensacáo um pouco. Quando sentiu isso pela pi imeira vez? De
onde vem essa sensacáo e que crencas estáo associadas a ela?

Mary: Na minha familia as pessoas se interessani muito pela ge
nealogía e fazem muitas comparacóes entre filhos c pais.

Roben: Vocé tem essa sensacáo quando pensa nessas conver
sas? Há urna profunda sensacáo nesse caso.

Mary: Nao.

Roben: Volte ao momento em que teve aquela sensacáo.
Mary: Quando entrei na adolescencia, minha máe me forcou a

fazer urna lavagem. Nao sei se foi por razóes médicas. Lembro que
gntava e pedia a ela que nao o fizesse, mas ela fez assim mesmo
(Comega a chorar.)

Roben: Tudo bem. Que crenca vocé criou a partir dessa expe
riencia?

Mary: Que ela tinha ganhado e eu tinha perdido.

Roben: Agora podemos voltar ao aqui-e-agora. (Quebra o es
tado emocional, batendo com delicadeza no braco de Mary.)

(Para o grupo): Pudemos notar que há um elemento de derrota
na descricáo de Mary. Quando se tem um megassentimento, um C
extremamente intenso, trata-se geralmente do resultado de urna im-
pressáo. Quando urna pessoa tem um C táo intenso quanto este, eu
me pergunto "Por que será que esse criterio específico é táo impor
tante para ela?"

Por exemplo, por que urna pessoa pensaría que a responsabili-
dade em relacáo á familia é táo mais importante do que cuidar de si
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mesma? As pessoas se apegam tanto a algo por causa de experien

cias de impressao! É o que acontece em 90% dos casos. Um inciden

te como o da lavagem geralmente acontece na época em que a pes-

soa está formando urna opiniáo sobre sua identidade.

Acha que sua máe tinha alguma idéia da sua reacáo? Muitas ve-

zes os pais impóem sua vontade á enanca sem provocar nenhuma

impressao. Outras vezes, porém, a imposicáo paterna determina urna

crenca sobre quem a pessoa é. E isto que torna esse tipo de incidente

urna impressao. A impressao ocorreu porque vocé nao sabia o que

estava acontecendo, e o incidente transformou-se numa questáo de

poder.

(Para Mary): Gostaria que vocé visse a Mary "mais jovem",

entrando na puberdade, discutindo com sua máe. Vocé pode mudar

essa animosidade? Enquanto observa aquele momento, que outras

generalizacóes teria formado?

Mary: Que minha máe nao me compreende. Ela nao acredita

em mim.

Roberf. Ela nao me compreende. Ela nao acredita em mim. Te

mos aqui um outro conjunto de equivalencias complexas. Teria sido

intencáo da sua máe fazer vocé se sentir derrotada, nao acreditar em

vocé e levá-la a ter os problemas que tem hoje?

Mary: Acho que ela estava fazendo o que achava que tinha de

fazer. Acho que aquilo se tornou urna questáo de poder para ela quan-

do eu resistí.

Robert: Estou fazendo esses comentarios porque questóes de po

der sao problemas comuns quando as pessoas tém dificuldades em

manter o peso. As pessoas desenvolvem urna especie de sabotador

interno cuja funcao é manter poder. Esse confrontador interno vai

encontrar urna maneira de resistir. Portanto, vocé vai manté-lo den

tro de vocé o maior tempo que puder, apenas para mostrar á sua máe.

(Para o grupo): Lembro que quando passei pela puberdade tive

o mesmo tipo de problema. Meu pai entrava no meu quarto e dizia:

"Levante-se, está na hora de ir para a escola". Eu nao quería me

levantar porque ele estava ordenando. Eu ia me levantar porque eu

quería. Entáo, esperava cinco minutos e depois me levantava, por

que eu quería me levantar. Quatro minutos e meio depois, meu pai

me chamava de novo. Entáo eu tinha de esperar mais cinco minu

tos. Aquilo comecou a se tornar urna questáo de poder. Alias, con-

segui fazer urna reimpressáo desse problema.

(Para Mary): Entáo a intencáo de sua máe nao era ganhar urna

batalha. De que sua máe precisava naquela ocasiáo para que a expe

riencia tivesse sido positiva para voces duas? Para que o incidente

nunca tivesse chegado a urna situacao de quem perde/quem ganha?
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Mary: Ela precisava ter me ensinado a fazer lavagem em mim

mesma. Também deveria ter me explicado por que cu tinha de rece-

ber urna lavagem. Naquela idade, eu mesma poderia ter me aplicado
a lavagem.

Robert: Percebo urna questáo de aprendizado também. Sua máe

precisava saber que vocé gosta de aprender e deveria té-la ensinado

como fazer. Ela também precisava reconhecer que vocé já estava numa

idade em que podia comecar a tomar conta de si mesma. Mary, sei

que existem momentos em que, quando está trabalhando com seus

clientes, vocé reconhece que eles precisam fazer coisas sozinhos —

ocasióes em que eles precisam aprender como fazer, em vez de dei-

xar que outras pessoas facam por eles. Pense num momento em que

conseguiu perceber isso, mesmo quando era pequeña.

Mary: Lembro-me de urna ocasiáo parecida... (Robert ancora

o estado, enquanto ela se lembra do momento.)

Robert: Agora, vamos manter esta áncora e olhar para sua máe,

enquanto vocé dá a ela um pouco desse recurso. De que outra ma-

neira ela teria lidado com a situacáo?

Mary: Seu tom de voz mudaría completamente. Ela teria me le

vado para outro cómodo e teria me explicado o que ia acontecer.
Seria calma e paciente.

Robert: O que acontece com a pequeña Mary? Como ela reage?

Mary: Com urna sensacáo de alivio e curiosidade.

Robert: Perfeito. Gostaria que revisse toda a situacáo. Agora

que sua máe está agindo com paciencia e compreensáo, como vocé

reage? Nao acho que sua intencáo, quando crianca, era criar urna

situacáo que iria lhe causar problemas pelo resto da vida. De que

recursos a pequeña Mary precisava naquele momento para que a si

tuacáo nao tivesse se transformado nessa desagradável experiencia

de impressáo?

Mary: Eu tinha que ter deixado claro que precisava de maiores
informacoes.

Robert: Vocé precisava ter deixado claro que precisava receber

informacoes da sua máe. A lavagem nao era o problema em si. Sua
máe precisava saber que nao se tratava de urna questáo de poder,
e sim de informacáo.

Vocé já precisou fazer isso com alguém? De forma que validas-

se a intencáo da pessoa e também a sua própria intencáo e seguisse

adiante para o que era realmente importante?

Mary: Já, mas nao consigo me lembrar de urna situacáo em
especial.

Robert: Claro, é importante se lembrar de um exemplo especí

fico. Assim, houve um momento em que algo lhe parecía confuso
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e vocé precisava tornar a questáo clara, sem brigar inútilmente... um

momento em que vocé reconheceu que isso poderia ter acontecido...

um momento em que vocé disse á outra pessoa: "Entendo qual é a
sua intencáo, mas preciso esclarecer algo antes". Pode ter sido com

um médico, um professor ou outra pessoa qualquer.

Mary: Lembro-me de urna ocasiáo em que fui ao médico e pre

cisava fazer um exame qualquer. Pedi a ele que me explicasse os de-
talhes do caso, para que eu entendesse todas as implicacóes antes de
fazer o exame. Quería saber o que ia acontecer e quais seriam as op-

cóes. Eu nao estava querendo contrariar nada, apenas obter infor-

macóes.

Robert (para o grupo): Anteriormente, ao falar sobre sua ten

tativa de seguir urna dieta, Mary disse que estava tentando "mudar

de posicáo". Quando ela muda de posicáo, perder peso torna-se al

go que ela nao quer fazer.

O que faz urna impressao? Ela nos leva a trocar de posicáo com

alguém do nosso passado. Portanto, perder peso deixa de ser algo
que se quer fazer e torna-se algo que está sendo feito por nos. É algo
contra o que devemos resistir para preservar nossa integridade. O

objetivo da reimpressáo é mudar de perspectivas, e com isso obter

os recursos adequados.
(Para Mary): O que aconteceu quando vocé fez perguntas ao

médico? Como soube que podia fazer isso? Que tipo de crenca pos-

sui atualmente que lhe possibilitou fazer isso?

Mary: Eu podia. Acredito que tenho bastante confianca e sou

bastante articulada para fazer as perguntas necessárias á satisfacao

de minhas necessidades numa situacáo como aquela. Por outro la
do, acredito que esteja bastante consciente das minhas necessidades

para poder expressá-las.

Roben: Muito bem. Vamos dar este conjunto de recursos áque-

la Mary mais jovem, quando ela enfrentava a situacáo com sua máe.

(Segura a áncora de recursos.) De que maneira a atitude da Mary

mais jovem muda?
Mary: Para comecar, ela nao fica histérica, nem grita ou chora.

Ela conversa.

Robert: Acho que nos temos um impacto bem diferente sobre

sua máe também (usando o pronome pessoal nos).

Mary: Também posso sentir meu corpo relaxar. Isto significa

que o impacto da lavagem teria sido diferente, porque meu corpo

nao estaña táo tenso.

Robert: Quero que volte á cena com sua máe, entre dentro déla
e veja a situacáo através dos olhos déla. Dé a ela o recurso de perce-

ber quando alguém precisa ser ensinado. (Ele toca a áncora que
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fora criada anteriormente.) Reveja o que viu e ouya o que disse na
ocasiáo.

Mary: Isso é diferente.

Robert (aínda segurando a áncora): Agora passe para o ponto
de vista da menininha. Entre dentro déla... Mary, vocé disse que a
crenca que criou como resultado daquela experiencia é que sua máe
nao a entendía nem acreditava em vocé. Que crenca tem agora?

Mary: Urna das coisas que eu disse a ela, ao reviver a situacáo,
é que eu estava com medo. Disse a mamáe que ela nao sabia o quan-
to eu estava com medo e que deveríamos conversar. Acho que am
bas ganhamos algo novo e útil com isso.

Robert: De que forma colocaría essa experiencia numa declara-
cao de crenca?

Mary: Se ambas aprendermos o que é importante para cada urna
de nos, nos duas sairemos ganhando. É assim que me sinto agora.

Robert: Vou pedir que faca urna outra coisa. Olhe aquí para
baixo. (Gesticula para baixo e a direita de Mary, indicando que de-
seja que ela tenha acesso anestésico.) Quero que repita todas as crencas
que tem, enquanto olha nessa direcáo. Que vocé é inteligente... que

ambas podem sair ganhando... que vocé é urna pessoa capaz e im
portante... VSegura todas as áncoras de recursos.)

Mary: E urna crenca que já possuo em varias outras situacóes.
Nao é difícil fazer isso.

Robert: Ótimo. Entáo, vamos voltar ao aqui-e-agora. Vocé fa-
lou sobre urna ocasiáo em que seu marido disse que, qualquer que
fosse o peso que perdesse, seu corpo continuaría tendo a forma de
urna pera. O que acontece quando ouve isso agora? Nao sei qual foi
a intencáo dele. Qual acha que foí?

Mary: Ele é mais difícil de ensinar. (Risos.)

Robert: Virginia Satir disse que as pessoas podem ser lentas, mas
sao passíveis de serem educadas. Quando vocé mencionou o que seu
marido disse, havia claramente sensacóes sobre isso. Que sensacoes
eram essas?

Mary: Era urna sensacáo de "Aquí estou eu, obtendo sucesso,
e ele me diz urna coisa dessas". Mais urna vez, eu saio perdendd.
Senti-me um completo fracasso.

Robert: Um vínculo duplo. "Mesmo quando saio ganhando, sou
um fracasso para as pessoas importantes para mim." Qual seria a
intencáo dele? Certa vez ouvi um homem dizer á sua esposa: "Vou
amá-la qualquer que seja a sua aparéncía, mas estou contente de que
esteja perdendo peso". Qual das duas afirmacóes é verdadeira? É
um paradoxo, nao acha? Ele vai amá-la de qualquer jeito, mas ain-
da assim está contente porque ela está se esforcando para parecer
mais bonita e cuidar de si mesma.
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Qual acha que foi a intencáo de seu marido ao dizer que qual-

quer que fosse o peso perdido, seu corpo continuaría tendo a forma

de urna pera?

Mary: Sua intencáo era me controlar. É por isso que ele agora

é meu ex-marido.

Roberf. Ele tinha medo de que vocé perdesse peso e ficasse mais

bonita?

Mary: Tinha.

Roberf. Será que ele pensava: "Ah, ela vai ficar independente

demais."?

(Para o grupo): Esse tipo de questáo sempre surge quando tra-

balho com problemas de perda de peso.

Urna mulher me disse: "Se eu fizer ginástica, comer direito e

me sentir bem comigo mesma, perderei as pessoas importantes para

mim". Quando examinamos a situacáo de impressáo ocorrida num

casamento anterior, descobrimos que o casamento se baseava num

relacionamento de dependencia. Quando a mulher comecou a cres-

cer no sentido de sua própria evolucáo pessoal, o marido ficou preo

cupado e a relacáo come?ou a ter problemas. Quanto melhor ela se

sentía, mais alienado ficava o marido. Ela comecou a se afastar do

relacionamento, encontrando novos amigos e iniciando novas ativi-

dades. No final, o casamento terminou. Ela nao tinha consciencia

dos problemas, até que o casamento terminou. Ela acreditava que,

se fizesse coisas para si mesma, ela iria arruinar a mais importante

das suas relacoes.

Mary: Acho que, ao escolher meu marido, eu achava que preci-

sava ser controlada de alguma forma. Agora esses problemas já fo-

ram resolvidos.

Roberf. Ainda precisamos tratar da afirmacáo auditiva lembra-

da sobre seu peso e o corpo em forma de pera. Vocé se lembra de

seu marido dizendo isso e tem urna sensacáo negativa. Essa cren?a

tem menos a ver com a forma do seu corpo do que com o que estava

acontecendo no seu relacionamento.

(Ele modifica o tom de voz que vinha usando e passa a usar o

tom suave da última áncora de recursos tocando o local ancorado

anteriormente, quando reimprimiu a lembranca da lavagem.)

Poderíamos reimprimir esta lembranca, mas, ao invés disso, ouca

novamente a voz e tenha urna experiencia diferente. (Mary ouve a

afirmacáo internamente, maniendo a fisiología de recursos.)

(Para o grupo): Vamos rever o que fiz até agora. Comecamos

com urna "alavancagem" dos criterios de Mary, mas chegamos a urna

impressáo, urna profunda sensacáo que precisava ser reimpressa an

tes de podermos continuar. A alavancagem dos criterios é urna das
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maneiras de identificar impressoes e descobrir onde atacar. Comple
tamos a reimpressáo e agora vou fazer a Mary outras perguntas re

lacionadas aos criterios que ela nos ofereceu anteriormente.
(Para Mary): Mary, vocé acha que pode se movimentar com fa-

cilidade, ter boa aparéncia, sentir-se bem, manter naturalmente o equi
librio entre o que senté dentro de vocé e o que parece por fora? De
forma que nao perca contato consigo mesma? Em outras palavras,
de forma que se mantenha em contato com o seu verdadeiro "eu"...

tendo variedade, alimentando-se adequadamente e aprendendo a agir
de urna maneira que seja boa para vocé?

Mary (de maneira muito congruente): Acho!

Robert: Agora, precisamos equiparar seu objetivo de estar em

equilibrio, ter boa aparéncia, sentir-se bem, movimentar-se com fa-
cilidade, manter contato consigo mesma e ter variedade com a estru-
tura do seu criterio de aprendizado. Vamos fazer isso de forma lite
ral no nivel das submodalidades e da fisiología. Vocé sabe quando
está aprendendo, pois há um certo brilho na sua i epresentacáo de
aprendizado. Há urna qualidade de movimento ligada a essa repre-

sentacao. Há um conjunto de palavras com urna qualidade específi

ca. Quero que pense como quer ser. O aprendizado leva certo tem-
po. Ao invés de seguir urna dieta, vocé seria capaz de aprender a ser
a pessoa que deseja ser?

Quando perdi quinze quilos, nao queria seguir urna dieta. Que
ría ser a pessoa que sou agora. Pensei: "Nao estou fazendo dieta ago
ra; por que deveria comecar a fazer?". Minha peída de peso teve

a ver com o fato de eu me tornar urna pessoa diferente, de varios
pontos de vista.

Lembro-me de urna mulher que disse: "Deixei de fumar varias
vezes, mas só tive realmente sucesso quando me lornei urna nao-

fumante". Em outras palavras, até que ela "se conscientizasse" de
que era urna nao-fumante.

Vamos acabar de rever o que fizemos até agora. Mary, vocé de
seja que seu corpo seja congruente com sua identidíide profissional.
Mas, antes de fazermos a reimpressáo, as imagen* que tinha de si
mesma enquanto terapeuta eficiente nao combinavam com seu sen-

timento a respeito de si mesma. Além do mais, vocé parecía preocu
pada com o fato de que as pessoas olhariam mais para vocé, em vez

de "perceber" quem vocé realmente é. O comentario de seu marido
de que vocé sempre teria a forma de urna pera mostra um paradoxo
interessante. Por um lado, ele nao conseguiu perceber o "vocé ver

dadeiro", que vocé sabe existir profissionalmente. Por outro lado,
talvez ele tenha tocado num "vocé verdadeiro", ao qual vocé se sen

tía ligada, mesmo que lhe tenha sido imposto por sua máe a partir
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de urna impressáo ocorrida na adolescencia. Achei interessante quando

vocé disse que a imagem do corpo de sua máe era mais clara do que

qualquer outra imagem que pudesse imaginar sobre o seu eu "ideal".

Isso parecia indicar que a imagem que tinha de vocé mesma como

profissional era mais idealizada do que o vocé "verdadeiro". Isto

cria urna "cisáo V-C", que se manifesta no visual "em forma de pe

ra" na parte de cima e cinestésico na parte de baixo. A reimpressao

que fizemos tornou esses dois aspectos mais equilibrados, pois acres-

centamos recursos do sistema auditivo, sob a forma de sua capaci-

dade de expressar a sua necessidade de informacóes e de fazer per-

guntas.

Agora que esclarecemos as crencas limitantes de sua historia pes-

soal, por meio do processo de reimpressáo, podemos "aprender,

aprender, aprender, aprender, aprender" a ser urna pessoa magra

mais simétrica. Quando mencionou os recursos de aprendizado, vo

cé usou a palavra "aprender" cinco vezes. O fato de serem cinco pa-

lavras parece-me importante, e gostaria de incorporar esse fato nes-

te ponto, a partir do qual vocé vai prosseguir.

Antes de mais nada, cada pessoa tem cinco sentidos, e parece-

me que, em relacáo ao emagrecimento, há algo a ser aprendido atra-

vés de cada um desses sentidos. Em segundo lugar, existem cinco ní-
veis de aprendizado: o do ambiente, do comportamento, da capaci-

dade, da crenca e da identidade. Seus cinco sentidos formam urna di-

mensáo horizontal para o aprendizado e os cinco níveis, urna dimen-

sao vertical. Portanto, para "aprender, aprender, aprender, apren

der, aprender", será preciso que vocé descubra o que pode ver, ou-

vir, sentir, cheirar e provar em seu ambiente, seu comportamento,

suas capacidades, suas crencas e sua identidade que lhe permitiría

tornar-se mais leve e mais equilibrada. Isto deverá lhe dar bastante

variedade.

Mary. Parece urna abordagem interessante.

Roberf. Isso mesmo. E vocé poderá restringir-se apenas as par

tes da abordagem que lhe daráo mais variedade para obter o que de-

seja, como fez com a tarefa que lhe propus ontem e que vocé men

cionou.

Agora gostaria que parasse por um momento e se colocasse nu-

ma posicáo confortável. E vá bem para dentro de vocé, para um lo

cal onde possa aprender de urna maneira completa e plena. (Pausa.)

Isso mesmo. Sinta profundamente como é ter urna identidade con

gruente e coordenada. Sinta e ouca as qualidades profissionais e os

recursos que corporificam aquilo que vocé sabe ser por dentro. Vi-

sualize a maneira como vocé é enquanto manifesta essas qualidades.
Veja a forma e a qualidade dos seus movimentos, nao como urna
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imagem ideal, mas como urna imagem normal, natural, que combi

na com a pessoa que vocé já é. Respire profundamente e inspire essa

imagem para dentro de vocé, de forma que ela faga parte de si mes-

ma. Preste atencao ao cheiro e ao gosto que ela dei.xa em sua boca.

Deixe que esse cheiro e esse gosto sirvam de guia para vocé saber

o que comer no futuro.

Agora, reveja as crencas que já possui e de que vai precisar pa

ra auxiliar essa pessoa equilibrada e congruente. Quando todas as

partes e aspectos de vocé tiverem aprendido o que é importante para

eles, todos os seus lados sairáo ganhando. Saiba que vocé pode per-

ceber quando precisa aprender algo e articular as perguntas capazes

de lhe trazer a informacao adequada. Que vocé pode ter a variedade

de que tanto gosta de muitas outras maneiras (além de comer). Dei

xe que sua mente reveja suas experiencias de vida e descubra exem-

plos de momentos em que fez isso antes. Sinta as sensacoes que fize-

ram com que vocé se desse conta de que precisava de informacoes.

Sinta a curiosidade que a motiva a ir atrás da informacáo de que pre

cisa. Ouca seu tom de voz confiante e saiba que está cíente das suas
verdadeiras necessidades e pode satisfazé-las. Veja as situacoes in

ternamente, todas as situacoes ñas quais foi capaz de satisfazer suas

necessidades sempre que desejou... cada urna das situacoes, com seus

sabores específicos. Regale seus olhos com todas as situacoes ñas quais

foi capaz de seguir a orientacao de suas próprias necessidades e apreen-

da a quantidade adequada de informacoes.

Reveja as capacidades que vocé possui para auxiliar essa identi-
dade e essas crencas... a habilidade de aprender através de todos os

seus sentidos... assimilando o mundo ao seu redor com os olhos e

ouvidos e sentindo-se envolvida por um sentimento de curiosidade

e entusiasmo. Perceba que existe um sem-número de escolhas dispo-

níveis, capazes de expandir e enriquecer o seu mapa do mundo, para

que haja mais espaco para vocé se movimentar de maneira fácil e

confortável. Que pode modelar as pessoas que conseguiram equili

brar bem sua identidade pessoal e profissional de maneira ecológica

e harmoniosa. Que tem a capacidade de se entregar áquilo que está

fazendo e seguir sua intuicáo. Isso mesmo... seu inconsciente sabe

o que fazer. A capacidade de falar e fazer perguntas para satisfazer

suas necessidades, o relaxamento, o brilho, o ritmo... tudo está na

ponta de sua língua... Seu objetivo está táo próximo que vocé quase

consegue sentir o seu gosto.

Entre em contato com os comportamentos específicos que esta

rá adotando, enquanto o seu eu verdadeiro torna-se cada vez mais

manifestó. Veja, ouca, sinta, cheire e prove a variedade de formas

de aprender a fazer coisas novas em sua vida: ginástica, cozinhar,
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relacionar-se com as outras pessoas, andar, mover-se, beber o que

é bom para vocé, comer o que é adequado e ecológico. Há tantas

coisas novas e maravilhosas a serem aprendidas!

Examine o seu ambiente. O que há de novo nele? Que tipos de

alimentos vai manter? A que tipo de cheiros e sabores vai prestar aten-

cao? Que tipos de odores e sabores representam o novo tipo de pessoa

que vocé é? Que tipo de lembretes terá ao seu redor que possa ver,

ouvir e sentir? Talvez, quando comer peras, vocé perceba que é capaz

de dispensar aquilo que nao lhe serve mais. Sua''forma de pera'' tornar-

se-ia urna "forma parelha", que atrai e convém ao tipo de pessoa que

vocé deseja parecer. Descubra áncoras para cada um dos seus senti

dos. Que variedade vocé poderia acrescentar ao seu ambiente, em ter

mos de cor, música e atividades capazes de incentivar e substanciar

seus novos comportamentos, capacidades, crencas e identidade?

Isso mesmo. E permita-se continuar a aprender, aprender, apren

der, aprender, aprender, descobrindo todas as informacóes de que

precisa para ficar satisfeita em todos os níveis e através de todos os

seus sentidos. E quem sabe, enquanto se permite tornar-se plenamente

consciente dos aspectos, sons e cheiros da sala onde se encontra...

seu corpo, o gosto na sua boca... vocé poderá sentir que o "novo

vocé" está plenamente em contato com o presente e aprecia o fato

de ser apenas vocé mesma.

Mary: Muito obrigada.

Resumo da hierarquia de criterios

1. Identifique um comportamento que a pessoa deseje adotar,

mas nao consegue, como por exemplo fazer ginástica com regulari-

dade.

2. Faca surgir os criterios que motivam a pessoa a querer ado

tar o novo comportamento. Por exemplo: a pessoa quer fazer ginás

tica para ficar "saudável" e "ter boa aparéncia".

a. Faca surgir a estrategia e/ou submodalidades que a pessoa

usa para escolher cada um dos criterios. Por exemplo: "saúde" =

Ad/Vc, "boa aparéncia" = Ad/Vc.

3. Faca surgir os criterios que impedem a pessoa de mudar. Obs.:

Esses seráo os criterios mais poderosos, porque se sobrepóem aos

criterios de motivacao, isto é, a pessoa nao faz exercícios regular

mente porque "nao tem tempo" e "o corpo dói".

a. Faca surgir a estrategia e/ou submodalidades que a pessoa

usa para escolher cada criterio. Por exemplo: "falta de tempo" =

Vr/C e "o corpo dói" = C.
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4. Fa?a surgir um nivel superior de criterio que se sobreponha

aos criterios limitadores do passo n? 3. Pode-se perguntar: "O que

é táo importante a ponto de vocé sempre encontrar tempo para fa-

zer, mesmo que doa? Que valores sao satisfeitos para tornar isso tao

importante?" A resposta poderia ser: "Responsabilidade para com

minha familia".

a. Extraía a estrategia e/ou as submodalidades que a pessoa usa

para escolher o seu criterio. Por exemplo: "Responsabilidade para

com a familia" = Vc/C.

5. Agora, podemos passar a usar urna das técnicas seguintes:

a. Alavancagem. Aplique o criterio de nivel mais alto ao com-

portamento desejado, de forma que sobreponha as objecoes limita

doras. Por exemplo, pode-se dizer: "Já que seu comportamento é

um modelo para sua familia, vocé nao estaña demonstrando maior

responsabilidade se encontrasse tempo para se manter saudável e com

a melhor aparéncia possível?"

b. Acompanhamento dos criterios limitadores. Descubra urna

maneira de atingir o comportamento desejado que satisfaga os crite

rios nos tres niveis e nao viole os criterios limitadores. Por exemplo:

"Existe algum tipo de exercício compatível com o seu físico que nao

tome muito tempo, nao seja doloroso e vocé possa praticar junto

com sua familia?"

c. Uso da estratégia/submodalidades. Adapte as características

de estrategia ou submodalidades dos criterios do comportamento de

sejado ás características de estratégia/submodalidades do criterio de

nivel superior.

Nota

1. Roben Dilts, Richard Bandler, Judith DeLozier, Leslie Cameron-

Bandler e John Grinder, NLP, I (Meta Publications, 1979).
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Mais sobre PNL e saúde

Métodos de visualizafáo e ecología

Existem programas que foram criados para desen

volver a crenca do paciente em sua capacidade de se

curar e melhorar o tratamento. A visualizacáo é urna

técnica importante geralmente usada nesses programas. A partir de

algumas das consideracóes ecológicas expressas neste livro, gostaria

de fazer urna advertencia a respeito do uso de certos métodos de vi

sualizacáo para a saúde. Vou explicar a razáo. Quando o estresse

ou a doenca de que o paciente está sofrendo sao criados ou intensifi

cados por algum tipo de conflito interno, alguns processos de visua

lizado podem intensificar o conflito.1 O método de ver os glóbulos

brancos do sangue como "os mocinhos" e as células cancerosas co

mo "os bandidos" pode tornar-se urna metáfora para o conflito in

terno da pessoa. Pode até mesmo exacerbar o conflito. Infelizmen

te, quase tudo o que se conhece sobre o sistema imunológico baseia-

se na metáfora de guerra.

Quando minha máe estava tratando do cáncer, usava a visuali

zacáo de urna maneira mais ecológica. Visualizava as células bran

cas como carneiros que estavam pastando em um campo, tomando

conta de grandes grupos de sementes (as células cancerosas) que ha-

viam crescido demais. O tumor representava a grama que tinha cres-

cido demais e precisava ser reciclada, para criar urna harmonía eco

lógica. Pensem no que é urna célula cancerosa. Nao se trata de um
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invasor estranho. É urna parte de nos mesmos, idéntica, sob varios
aspectos, as células saudáveis. So que seu desenvolvimento tornou-

se defeituoso. Experiencias mostraram que ás vezes as células cance

rosas tornam-se células normáis em láminas de laboratorio. Portan-

to, quando trabalhamos com alguém usando o método de visualiza-

cao de saúde, é bom evitar qualquer referencia a "mocinhos e ban

didos", ou estaremos entrando em algum conflito já existente. O ob

jetivo é que ambos os lados trabalhem em conjunto e unidos, para

criar urna atmosfera harmoniosa.

Para que a visualizagao funcione

Tim e Suzi estudam o processo de visualizacáo há doze anos.

Antes de aplicar os filtros de PNL á visualizacao, eles queriam saber

por que algumas pessoas eram capazes de criar mudancas físicas e

comportamentais rápidamente com a visualizacáo, cnquanto outras

nao conseguiam produzir qualquer tipo de mudanza, mesmo após

longos períodos de visualizacao. Por exemplo, um dos participantes

de um seminario sobre estresse no qual Tim e Suzi ensinavam a vi

sualizacao sofría de sinusite crónica. Tinha esse problema há anos

e já o considerava parte da sua vida. Depois de usar as técnicas de

visualizacáo que eles lhe haviam ensinado durante alguns dias, os sín

tomas desapareceram repentinamente e ele estava se sentindo muito

bem. Tim e Suzi receberam o mesmo tipo de depoimento de pessoas

com as quais haviam trabalhado. Entretanto, havia pessoas que lhes

diziam que, ao visualizar a melhoria de um síntoma ou problema du

rante varios dias, nenhuma mudanca acontecía.

Na época, Tim e Suzi estavam ensinando diversos processos —

padráo de visualizacáo que haviam aprendido em livros.2 Eram mé

todos semelhantes, que se resumiram no seguinte processo de visua

lizacao:

1. saiba o que deseja. Use afirmacoes ou outras técnicas para

lidar com objecóes internas contra aquilo que quer obter;

2. crie um estado de espirito relaxado e receptivo;

3 . visualize que está tendo ou vendo aquilo que deseja da ma-
neira mais detalhada possível;

4. acredite que irá obté-lo;

5 . diga a si mesmo que merece obter o que deseja.

Comparando as pessoas que tinham sucesso com a visualizacáo

com aquelas que nao conseguiam ser bem-sucedidas, Tim e Suzi des-

cobriram algumas diferencas importantes entre os dois grupos. Pri-
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meiro, as pessoas bem-sucedidas tém objetivos congruentes com o

resto dos seus desejos e satisfazem as condicoes de boa formulacáo

de bons objetivos, na forma especificada por Bandler e Grinder.3 E,
segundo, as pessoas que conseguem visualizar bem, geralmente usam

submodalidades diferentes das utilizadas pelas pessoas que nao con

seguem atingir seus objetivos.

As pessoas que tém dificuldade em fazer com que a visualiza-

cao funcione, em geral criam uma imagem dissociada de si mesmas

fazendo o que querem ou atingindo o seu objetivo. As vezes, véem

uma pequeña foto emoldurada que nao é nada atraente. Por outro

lado, as que conseguem sucesso em suas visualizares sao capazes

de ter uma experiencia plenamente associada do objetivo visado. Is-

to quer dizer que elas véem o que desejam através dos seus próprios

olhos; ouvem, tocam, movimentam-se, cheiram e provam seu obje

tivo como se ele estivesse acontecendo no presente. Este tipo de vi-

sualizacáo provoca um sentimento positivo em relacáo á visualiza-

cao e reforca a prática da técnica.

A expectativa de reacáo, a crenca de que algo irá acontecer co

mo resultado de uma acáo, também é importante. As pessoas bem-

sucedidas vivenciam seu objetivo ñas submodalidades de expectati

va visual, auditiva e cinestésica.

Para criarem suas próprias submodalidades de expectativa, pa-

rem um momento e pensem em algo que voces sempre fazem, como

por exemplo ir dormir á noite. Observem como pensam a respeito

desse fato. Que imagens internas voces criam? Dizem algo a si mes-

mos ou ouvem outros sons? Que tipo de cinestesia está incluida —

sensacóes de movimento ou de tato?

As pessoas que nao obtém sucesso com a visualizacao geralmente

codificam a sua experiencia interna ñas submodalidades de esperan

za ou mesmo de dúvida. Para verificar suas submodalidades de es-

peranca, pensem em algo que "esperam" que vá acontecer — algo

que gostariam que acontecesse, mas do qual nao tém certeza, como

por exemplo obter uma promocao no trabalho, ou sua esposa lembrar-

se do seu aniversario. Examinem as imagens, os sons e a cinestesia

que sao criados internamente. Os tipos mais comuns de submodali

dades incluem imagens vagas, filmes dissociados, um tom de voz de

"indagacáo" ou representacoes múltiplas (imagens de ter algo e de

nao ter algo, imagens que váo e vem, ou que sejam vistas simultá

neamente).

Se, ao usarmos o processo de visualizacao para a saúde ou para

qualquer outro fim, incluirmos um objetivo bem formulado, uma

experiencia plenamente associada de já termos atingido o objetivo

e também as submodalidades de expectativa, teremos maiores possi-
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bilidades de atingir o objetivo desejado. Abaixo, damos urna descri-

cáo completa de um processo de visualizado que achamos bastante

útil.

Fórmula para mudanga comportamental

1. Determine o que realmente deseja. O objetivo deve estar dentro

de suas possibilidades reais e ser formulado afirmativamente, ou se-

ja, algo que vocé "quer", e nao que voce "nao quer". Especifique

como saberá que atingiu seu objetivo. O que irá ouvir, ver e sentir

que lhe servirá de prova?

Quais as conseqüencias positivas e negativas de obter o seu ob

jetivo? Modifique o objetivo para enfrentar quaisquer conseqüen
cias negativas internas ou externas.

Estude qualquer reserva que possa surgir em relacáo á obten-

cao de seu objetivo. Escreva as razóes por que nao pode obter o que

quer, permita-se vivenciar plenamente quaisquer sentimentos nega

tivos que possa ter e crie urna afirmacáo (urna auto-afirmacao posi

tiva) para liberar qualquer bloqueio que possa estar sentindo.

2. Entre num estado de espirito relaxado e receptivo.

3. Pense em algo que espera que venha a acontecer plenamente

e sem reservas. Vá para dentro de si mesmo e observe as qualidades

(submodalidades) de suas imagens internas (cor, localizacáo, lumi-

nosidade, nitidez, número de imagens), de seus sons e vozes (tom

de voz, volume e altura) e de suas sensacoes (táteis, de movimento

e de acáo). Escreva essas qualidades para lembrar-se délas.

4. Imagine que está se vendo depois de já ter atingido seu obje
tivo. Faca isso como se estivesse vendo um filme de si mesmo.

Se nao gostar da imagem que vé, modifique-a, até que ela lhe
agrade.

Quando a imagem parecer "correta" e vocé nao tiver nenhuma

reserva sobre ela, entre dentro do filme e imagine que está vivenciando

a experiencia de ter atingido seu objetivo, usando as submodalida

des de expectativa.

5. Deixe a imagem ir embora, enquanto diz a si mesmo que vo
cé merece ter o que deseja.
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Metáfora

Linguagem orgánica

Urna das coisas ás quais devemos prestar urna atencao especial
ao trabalharmos com alguém sobre questoes de saúde é a linguagem
orgánica: sao afirmacóes metafóricas que se referem a partes do corpo.
É comum as pessoas fazerem referencias metafóricas relacionadas
a problemas fisiológicos específicos. Em geral, o inconsciente pare

ce interpretar literalmente a linguagem e reforca síntomas "sugeri

dos" pela pessoa, através da linguagem. Por exemplo, urna pessoa

que tenha feito muita análise transacional, na qual se fala demais
em "afagos, caricias" (em inglés, giving strokes), pode vir a ter um

ataque (stroke, também em inglés).
Para que possam fazer uso dessa característica em seu trabalno,

pensem na linguagem orgánica que, de alguma maneira, possa cor-
relacionar-se com o problema que a pessoa está apresentando e co-

mecem a usá-la ñas afirmacoes que fizerem a ela. Observan mudan-
cas fisiológicas que demonstrem que se está chegando perto do pro
blema. A mente inconsciente da pessoa reagirá ao que Ihe estiver sendo
dito. Eis alguns exemplos de elementos a serem explorados. Lembrem-
se de que sao apenas exemplos representativos.

Problemas de pele: Teve de tomar alguma decisáo dura? Está
se cocando para conseguir alguma coisa? Acha que um relaciona-

mento é urna questáo de "pele"?
Úlcera, problemas de estómago: Fica remoendo os seus proble

mas? Alguma coisa enjoa vocé? Há coisas que nao consegue "engo-
lir"? Aconteceu alguma coisa que foi como um soco no estomago?

Dores de cabeca, problemas no pescoco: Muita gente Ihe dá dor
de cabeca? Vocé bate de frente com coisas ou pessoas? Está carre-

gando o mundo nos seus ombros?
Problema de peso: Tudo o que faz é "pesado" para vocé? Seus

problemas sao muito "pesados"?
Problemas de visao: Há alguma coisa que nao queira "encarar ?

Ou algo que nao queira "ver"? Vocé "olha de lado" para as pes

soas? O que Ihe acontece nunca é claro para vocé?
Prisao de ventre: Está sempre se "segurando"? Tem de "segu

rar" as rédeas do que acontece ao seu redor? "Guarda" sempre os

seus problemas dentro de vocé?
Coragao: Há alguma coisa ou alguém que seja um "peso no seu

coracáo"? Nunca faz as coisas com verdadeiro sentimento?
Hemorroidas: Acha que deve sempre se reprimir, sem se abrir

com os outros?
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Uso as metáforas e a linguagem orgánica básicamente como um

instrumento de diagnóstico. Por exemplo, há varios anos trabalhei

com um senhor que apresentava um síntoma muito interessante. Seu

sangue estava coagulando e sua circulacao diminuirá. Ele comentou

que estivera "fora de circulacao" durante alguns anos por causa da

sua doenca e comentei: "Bem, o sangue é mais grosso do que a agua".

De repente, ele se deu conta de que os síntomas tinham comecado

dois anos antes, quando soube que sua filha estava morrendo de um

tumor no cerebro. Ele nao tinha como estravazar sua dor e tinha saído

"de circulacao".

Nao acho que uma metáfora cause necessariamente uma doen

ca. Pode ser que a doenca seja, ao contrario, refletida na metáfora.

De qualquer maneira, a metáfora pode nos oferecer informacóes im

portantes quando estamos trabalhando com alguém.

A metáfora como contexto para mudanca

Tive uma experiencia muito interessante ao ajudar uma senho-

ra de trinta e poucos anos que tinha leucemia desde pequeña. Meta

fóricamente, a leucemia sao glóbulos brancos do sangue que se re-

cusam a crescer — nao atingem um nivel de maturidade. O resulta

do é que, por causa da leucemia, a pessoa acabará sendo protegida

como se fosse uma crianca. As células nao sabem o que fazer e con-

tinuam a se multiplicar, criando com isso varios tipos de problemas.
A situacáo dessa senhora se complicou quando os módicos descobri-

ram que também havia desenvolvido cáncer de colon. O tratamento

para o colon piorou a leucemia, e vice-versa, que a fez entrar num

verdadeíro círculo vicioso. Nosso trabalho comecou com o exame

do que ela realmente quería. Fíz com que ela examinasse se quería

ou nao realmente ficar curada. Descobrimos que uma experiencia de

impressao fizera com que ela nunca quisesse crescer. Após uma reim-
pressáo e uma remodelagem, passamos a trabalhar as "maneiras de

fazer" aquilo que ela iría visualizar para verificar se seu sistema imu-

nológico estava reagindo de maneira adequada.

Após esse trabalho, aconteceu uma coisa interessante. Ela foi
ao hospital universitario para fazer alguns exames especiáis. Quan

do fizeram o primeiro teste sanguíneo, a contagem dos glóbulos bran

cos do sangue foi de aproximadamente 53 mil por volume unitario
(o normal seria entre 6 e 10 mil). Os funcionarios do laboratorio fi-

caram muito preocupados. Ela disse: "Esperem um momento. Es-

tou sob muita tensao por causa da viagem até aquí. Se me derem

um pouco de tempo, vou modificar esse resultado". Os médicos
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riram discretamente, mas ela comecou a fazer sua visualizacáo. Cer

ca de vinte minutos depois, feito novamente o teste, o volume por

unidade descera para 12 mil. Os médicos acharam que haviam co
metido um erro e pediram-lhe para repetir o teste. Ela consentiu e

parou de fazer a visualizacáo. Como a contagem subiu para 53 mil
os médicos pensaram que o segundo teste havia sido mal-feito. Ela
recomecou a visualizar, e vinte minutos depois a contagem desceu

para 12 mil. O teste foi repetido cinco vezes, até que finalmente os

médicos concluíram que deveria estar ocorrendo um efeito placebo.

Mas minha cliente obteve urna prova de que sua "maneira de fazer"

estava dando certo.

Após os testes, o cirurgiáo quis marcar urna operacao para reti

rar urna parte considerável do seu colon. Ela adiou a operacao para

trabalhar um pouco mais consigo mesma. Ela agora possuía o "querer

fazer" e tinha provado a si mesma que conhecia a "maneira de fa
zer". Ao trabalhar com o lado inconsciente que era responsável por

sua saúde, ela Ihe perguntou quanto tempo levaría para ficar cura

da. Ó seu "lado" teve urna atitude muito congruente — cerca de de-

zesseis días.
Embora contrariado, seu médico concordou em adiar a cirur-

gia para que ela pudesse trabalhar com seu problema, mas fez ques-

táo de examiná-la com freqüéncia. Dez dias depois, nao notando ne

nhuma diferenca, ele ficou preocupado com o perigo que ela estava

correndo por ter adiado a operacao. Minha cliente concordou em

marcar a operacao para o 17? día, mas apenas se ele concordasse

em fazer novo exame no 16? dia, para ter certeza de que ela ainda

precisaría da cirurgia. No 16? dia, ele a examinou e nao encontrou
nenhum resquicio de tumor. Surpreso, disse que o cáncer estava em

processo de remissáo, mas que poderia voltar a qualquer momento.

A remissáo é um conceito interessante. Posso dizer que meu resfria

do está em processo de remissáo há cinco anos. Todos os elementos

que causam os resfriados ainda estáo presentes, mas meu sistema imu-

nológico está evitando que eles fiquem fora de controle.
Tive noticias dessa senhora há pouco tempo. Ela adotou urna

crianca, o que indica que permaneceu saudável e pretende viver ainda

muito tempo. Ela contou que passou recentemente por urna batería

de testes durante mais de seis horas. Além de descobrir que ela nao

tinha mais síntomas de cáncer de colon ou de leucemia, os médicos
nao conseguiram encontrar nenhuma ¡ndicacao de que ela havia tido

urna ou outra doenca. Ela disse que quería me agradecer por dois ti

pos importantes de crencas — crencas que eu considero serem a es-

séncia deste livro. Primeiro, por té-la ajudado a criar urna crenca de

que as doencas sao urna mensagem e, quando respondemos a essa
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mensagem, os síntomas em geral desaparecem sozintios. Quando sa

bemos manter uma comunicado conosco e com nosso corpo, con

seguimos manter a saúde.

A segunda crenca é que em geral existem mensagens múltiplas

e causas diversas de doencas. Se lidarmos com uma única causa, nao

estaremos levando em consideracáo o problema total. Se soubermos

responder a todas as mensagens, no final recuperaremos a saúde. Ofe-

reci a essa senhora uma metáfora sobre um pássaro fémea e seus fi-

lhotes. Todos os filhotes gritam para serem alimentados. Se a ma-

máe pássaro alimentar um deles, os outros continuaráo a gritar, e

a gritaría nunca vai ter fim. E quando a mamáe pássaro passa a ali

mentar os outros, o que acabou de receber comida recomeca a gri

tar. Mas, se mantivermos uma abordagem equilibrada na comuni-

cacáo com nossos lados diferentes (todos os varios filhotes), no fi

nal conseguiremos alimentar todos. Todos cresceráo e conseguiráo

voar com suas próprias asas.

Era o que estava acontecendo com as células leucémicas. Elas

nao estavam amadurecendo e gritavam para serem alimentadas. Além

de ser uma metáfora, o que eu lhe disse serviu como um modelo de

visualizado.

Perguntas

Homem: Quais sao as estatísticas de sucesso dos métodos de PNL

que voces criaram para problemas ligados á saúde? Sei que tém tra-

balho em conjunto com médicos. Há algum tipo de controle sendo
feito?

Robert: Nao posso lhe dar nenhum número específico em ter

mos percentuais ou estatísticos. Uma das dificuldades de controle é

que o tipo de trabalho que estamos fazendo envolve apenas um ele

mento da saúde. Muitos outros elementos contribuem para a saúde
como um todo.

As reacóes e resultados do trabalho com as crenca s tém sido muito

diferentes. Em alguns caso, modificar as crencas limitantes é a gota

d'água que faltava para encher o copo — o último elemento do

quebra-cabeca, o último elemento da massa crítica de mudancas ne-

cessárias para que a pessoa recupere a saúde.

Tenho recebido relatórios de pessoas que se recuperaram de ma-

neira fenomenal pelo simples fato de observar uma demonstracáo

num seminario. Uma mulher que participava de um seminario tinha

um cisto no ovario, sobre o qual nada tinha dito (nem a mim). Quando

voltou para casa depois do seminario, o cisto havia desaparecido.
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Em outra ocasiáo, eu estava trabalhando com urna pessoa sobre perda

de peso e o camera que estava gravando em vídeo o seminario modi-

ficou algumas crencas sobre si mesmo e perdeu quinze quilos. No

mesmo seminario, a pessoa que estava encarregada da outra camera

de vídeo quería melhorar sua visáo. Nao tive oportunidade de traba-

lhar com ela diretamente. Entretanto, tres semanas depois do pro

grama, sua visáo havia melhorado 60% e, um ano depois, a receita

do oftalmologista mudou completamente. Ele nao mais precisava usar

óculos. Sao exemplos de grandes mudancas ocorridas com pessoas

que nem estáo sendo objeto do trabalho. Essa é urna das coisas boas

sobre as crencas — elas sao contagiosas.

Vou dar mais alguns exemplos de resultados obtidos com pes

soas que sentiram diretamente o trabalho de mudanca de crenca. Os

resultados dependem do tipo e da gravidade do problema.

Há alguns meses trabalhei com um homem que tem um proble

ma grave de cáncer. Ouvi dizer que ele tem tido recaídas e melhoras

de saúde. Atualmente, sua saúde nao está muito boa. Por outro la

do, pessoas que me procuraram com problemas graves, como escle-

rose múltipla, obtiveram bons níveis de melhoria. Em geral, depois

do trabalho, a pessoa muda e atinge um patamar. Há algum tempo,

durante um seminario, fiz urna demonstracáo com urna mulher que

sofría de urna artrite bastante grave. Um ano depois, quando voltei

para dar outro seminario, os organizadores queriam trazé-la de vol-

ta para falar sobre suas mudancas. Tiveram dificuldade em conse

guir que ela comparecesse, pois ela já tinha feito planos para passar

o final de semana fazendo windsurf e equitacáo — o que era urna

boa indicacáo das mudanzas que obteve.

Tenho recebido informales sobre o resultado do trabalho que rea-

lizei com pessoas que tinham problema de peso. As mudancas que elas

relataram foram positivas e duradouras. As vezes, é necessária urna mu

danca de crenca para que a pessoa possa encontrar o seu peso ideal.

Trabalhei com muitos pacientes de lupus, urna doenca em que

o sistema imunológico ataca a si mesmo. A primeira mulher com quem

trabalhei tinha acabado de receber o diagnóstico. Seus síntomas ain-

da nao eram muito evidentes. Os resultados dos exames de sangue

voltaram ao normal após o trabalho que fizemos. Recebi noticias déla

um ano e meio depois, e ela ainda está bem. A outra mulher com

lupus com quem trabalhei já havia perdido ambos os rins e estava

fazendo diálise. Ela me disse que sua atitude havia melhorado, seu

relacionamento com a familia estava bem melhor e ela se sentía mui

to bem. Evidentemente, ela nao recuperou os rins.

Quando teve contato com o modelo de crencas, Tim estava tra

tando de urna terapeuta que tinha problemas de auto-estima e rela-
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cionamento. Ela havia recebido um resultado positivo de teste para

a AIDS, que Ihe havia sido transmitido pelo marido. Cerca de tres

meses após a terapia, os resultados foram negativos e continuam assim.

Tenho inúmeros exemplos dos bons resultados dessas técnicas

em pessoas que foram treinadas por mim. Tim e Suzi trabalharam

com uma senhora que havia recebido o diagnóstico de um tumor ma

ligno na tireóide. Ela estava táo convencida de que a PNL poderia

modificar seu estado que havia adiado por um mes a cirurgia, mes-

mo sob pressáo do seu médico, que quería fazer a operacáo o mais

rápido possível. Após duas sessóes trabalhando com suas crencas,

ela decidiu fazer a operacáo, embora o tumor tivesse diminuido. Quan-

do foi feita a biópsia, os médicos descobriram que o tumor nao era

mais maligno.

No que diz respeito aos sujeitos de demonstracao descritos nes-

te livro, os resultados foram excelentes. Judy e Mary perderam pe

so. Tim e Suzi viram Mary há pouco tempo, e sem dúvida nenhuma

seu corpo nao tem mais a forma de uma pera! O sistema imunológi-

co de Bill recuperou inteiramente seu estado funcional. Cerca de seis

meses depois, o teste de AIDS passou de positivo para negativo, pa

ra surpresa geral de seus médicos, e há dois anos mantém-se assim.

Após a integracáo de conflitos de Dee, ela mesma pediu que dois ga

tos fossem trazidos a sala onde se realizava o seminario. Ela os segu-

rou e brincou com eles, sem nenhum sinal de reacáo alérgica.

Todos sabemos que qualquer intervencáo em um sistema táo com

plexo quanto o dos seres humanos difícilmente terá éxito total. O

que procuramos atualmente é aumentar o nosso nivel de sucesso em

problemas ligados á saúde. Que tipo de sucesso votes conseguiram

ao trabalhar com este modelo?

Kate: Este modelo teve um grande impacto sobre meu trabalho.

Obtive resultados impressionantes com meus clientes, porém nao em

todos os casos. É por isso que estou aqui. Quero obter mais infor-
macóes sobre como trabalhar com tipos diferentes de pessoas. Há

cerca de um mes, fiz um trabalho com minha máe, que tinha um pro

blema do sistema imunológico, que afetava os músculos da sua per-

na. Na semana passada, seus músculos tinham melhorado tanto que

ela estava podendo dirigir, o que nao fazia há mais de um ano.
Ken: Venho trabalhando com uma senhora desde o seminario

que freqüentei há seis meses, quando aprendí a usar este modelo.

Essa senhora mudou profundamente. Ela sofría de depressáo cróni

ca desde os oitos anos de idade, quando sua máe morreu. Acho que

ela nao foi feliz até recentemente, quando usei com ela as técnicas

de mudanca de crenca. Alias, poderia dar dezenas de exemplos nos

quais esse material funcionou magnificamente bem.
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Homem: Vocé já colaborou com algumas das universidades ou

institutos que estáo trabalhando com problemas psicossomáticos?

Robert: Trabalhamos com a Faculdade de Medicina da Universi-

dade de Miami. Lá foram criados alguns programas, mas ainda nao re-

cebi nenhum resultado estatístico. Á medida que outros programas fo-
rem organizados, teremos acesso a mais estatísticas. Existem variáveis

que talvez nao permitam que as estatísticas parecam muito positivas.

Dependendo do que está acontecendo com a pessoa— sua ecología, seu

sistema familiar, lembrancas da infancia e outros fatores —, urna úni

ca sessáo pode nao ser suficiente para resolver todos os problemas.

Homem: A nocáo de cáncer tem significados diferentes para va

rias pessoas. Pode falar um pouco sobre isso?

Robert: Vou dar o exemplo da minha máe. Quando trabalha

mos com o seu cáncer de mama, tivemos de rever varias crencas po

pulares e algumas crencas médicas sobre o que significa ter cáncer.

Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o cáncer provoca a mor-

te. Entretanto, nao é o cáncer que causa a morte, mas a quebra do

sistema imunológico. Portanto, é a reacáo do corpo ao cáncer que

provoca a morte. Nao se morre diretamente por causa do cáncer,

e sim porque o sistema imunológico ou outros órgáos do corpo

tornam-se táo enfraquecidos e destruidos que podem ser atacados

por infeccoes ou parar de funcionar.

Algumas pessoas acreditam que o cáncer é um invasor estranho

e que temos de fazer algo excepcional para nos livrarmos dele. O cán

cer nao é um invasor estranho. As células sao parte do organismo.

A pessoa precisa se transformar para criar um estado saudável —

e nao se livrar de alguma coisa.

Há ainda outra crenca de que muitas pessoas tém cáncer em al-

gum momento da vida, e o importante é que o sistema imunológico

seja saudável o suficiente para lidar com ele. Existem muitos exem-

plos de pessoas com remissóes espontáneas. A razáo de denomina-

cóes, como "remissóes espontáneas" é que ninguém sabe explicar

o que causou a cura.

As vezes, as crencas médicas entram em confuto com os méto

dos psicológicos de criar saúde. No caso de minha máe, por exem

plo, ela sentiu oposicáo por parte de alguns de seus médicos. Quan

do ela contou ao seu cirurgiáo sobre o trabalho que estávamos fa-

zendo com seus conflitos internos, ele lhe disse que tudo aquilo nao

passava de bobagem e que iria levá-la á loucura. Quando tentei lhe

explicar algumas das pesquisas e idéias que estáo por tras da nossa

abordagem, ele me olhou e disse: "Vocé nao devia fazer experien

cias com sua máe!". Entretanto, os médicos nao estavam nos ofere-

cendo nenhuma opcáo. Portanto, existem esses tipos de problemas.
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Devido á forte influencia que exercem sobre seus pacientes, os médi

cos podem fácilmente abalar suas creneas. O paciente está se sentin-

do frágil e sofrendo de urna doenca grave. Minha máe e eu reconhe-

cemos que a intencáo dos médicos era positiva; eles nao queriam que

agíssemos de maneira irresponsável ou nos dar falsas esperancas. Em

vez de rejeitar os médicos, reagimos as suas intencóes, porém nao

as suas palavras.

Como resultado do trabalho que minha máe e eu fizemos em

1982, ela agora está com saúde. Aqueles médicos a chamam de sua

paciente "estrela". Ela mantém sua saúde e até fez um comercial

para a televisáo.

Quando lidamos com um processo como o cáncer, podemos en

contrar varios tipos de resistencia. Na primeira sessáo com um pa

ciente nem sempre é possivel prever que tipo de resistencia á mudan

za irá surgir. As pessoas podem obter muitos ganhos em diferentes

áreas, mas, como sofrem resistencia do seu sistema ecológico inter

no, do sistema familiar, do sistema de trabalho e outros, a mudanca

de outras áreas pode ficar muito mais difícil.

Mulher: Acha que a atitude em relacáo á doenca realmente faz

diferenca?

Robert: Nao é apenas a atitude ou a mudanca de crenca que fa-

rá urna grande diferenca. As crencas sao um nivel muito importante

dos processos. A pessoa precisa manter um determinado estilo de vi

da, de alimentacáo, de relacionamentos etc. Urna das boas coisas sobre

a atitude positiva é que ela gera outros tipos de mudancas.

As atitudes positivas mudam com o tempo. Mesmo alguém que

consegue fazer um trabalho pessoal muito bom e muda profunda

mente pode ter dúvidas de vez em quando. É normal que isso acón
tela, e a pessoa precisa de apoio durante os períodos de dúvida. Se

ela perceber resistencia, em vez de apoio, por parte das pessoas que

sao importantes para ela, isso pode criar um retrocesso.

Atitudes positivas nao sao estados estáticos. Se acordarmos com

o pé esquerdo e tivermos urna briga com nosso companheiro, ou pro

blemas no trabalho, as dúvidas podem aumentar. Por outro lado,

alguém que faz urna profunda mudanca de crenca e fica mais recep

tivo, criando novos relacionamentos ou melhorando os antigos, es

tará reforcando sua atitude positiva. Estará criando um círculo que

se autofortalece, e assim ele também está se fortalecendo constante

mente. É importante enfatizar que é preciso mais do que simples-
mente urna atitude positiva para superar urna doenca grave. Quan

do urna pessoa diz: "Modifiquci minha crenca e sei que posso ficar

boa de novo", sem mudar seus hábitos alimentares, nem seus hábi

tos de ginástica, seu relacionamento em casa e no trabalho, nao acho
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que ela tenha modificado sua crenca ou vá ficar curada. Quando al-

guém realmente modifica urna crenca, ¡numeras mudancas ocorrem

em sua vida.

Gostaria ainda de fazer outro comentario importante. A mu

danza de crencas nao é necessariamente um processo longo, arduo

e doloroso. O fato de ter levado quatro dias quando comecei a tra-

balhar com minha máe nao significa que este seja o período normal

para todo mundo. Cada pessoa é diferente e tem diferentes necessi-

dades.

Além do trabalho que estamos fazendo, a pessoa que tem um

problema grave de saúde precisa de um sistema de apoio e também

de reforco positivo. Isso fará urna grande diferenca na sua capaci-

dade de criar mudancas duradouras.

Homem: Como encaixar o tratamento médico neste modelo?

Roberf. O trabalho com crencas nao independe do tratamento

médico ou está em oposicáo a ele. Enquanto se trabalha com as crencas

pode-se usar também os métodos tradicionais de tratamento. Em geral

a pessoa continua a precisar de tratamento médico. Poucos médicos

diriam que crencas positivas sobre a saúde podem ser dañosas, em-

bora alguns fiquem preocupados com as "falsas esperancas". Vou

lhes dar um exemplo de como trabalhei em conjunto com urna clien

te e seu médico.

Há quatro ou cinco anos fiz um trabalho com urna moca de mais

ou menos trinta anos que tinha cáncer no reto. Havia muitas com-

plicacóes a longo prazo. O médico que estabeleceu o diagnóstico re

comendara urna colostomia. Em outras palavras, seu orificio retal

seria fechado. Disse á minha cliente que achava que ninguém se im

portaría se ela procurasse urna segunda opiniáo.

Ela buscou urna segunda e depois urna terceira opiniáo. O se

gundo médico exclamou: "Colostomia! Vocé nao vai precisar disso.

A quimioterapia é o tratamento mais indicado no seu caso". O ter-

ceiro médico disse que a quimioterapia nao era indicada por causa

da natureza do tumor. Achava que ela deveria fazer radiacao. Quando

a moca voltou a me ver, estava mais confusa do que antes por causa

das respostas diferentes que havia obtido dos médicos. Sugerí que,

se ela acreditasse naquilo que escolhesse, sua escolha provavelmente

seria a melhor para ela. Ajudei-a a escolher a terapia na qual acredi-

tava mais e ela preferiu a radiacáo. Entretanto, tinha medo dos efei-

tos colaterais que a radiacáo poderia ter sobre os órgáos próximos

ao local onde sería feita a terapia.

Fizemos urna serie de trabalhos de crencas e ela curou-se do cán

cer fácil e rápidamente. O que impressionou seus médicos foi o fato

de ela nao sentir nenhum efeito colateral durante o tratamento. Ela
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nao entrou em menopausa prematura, nao perdeu o apetite, nao fi-

cou deprimida nem amedrontada. Os médicos pediram que escrevesse

um folheto para os outros pacientes sobre como evitar os efeitos co-

laterais negativos. Alias, atualmente, ela está completamente curada.

Tom: Pode falar mais um pouco sobre os vínculos de reforco

positivo que devem ser criados?

Robert: Urna coisa que faz urna grande difertnca, no caso de

urna doenca fatal, é a pessoa ter um "objetivo" e urna razáo de vi-

ver. Nao se trata apenas do seu relacionamento consigo mesma ou

das imagens que tem de seus objetivos de saúde. A vontade de viver

nao se baseia apenas em criar urna imagem clara do tumor desapare-

cendo. Está mais relacionada ao que significa para ela ver o tumor

desaparecer. Se ele desaparecer, quem a pessoa passará a ser? O que

um estado saudável vai lhe permitir fazer? Descobri que é muito útil

ajudar a pessoa a definir sua missáo na vida. Se ela nao tem urna

razáo para viver, por que vai se preocupar em se curar?

Michael: Já trabalhei em hospital. Muitos pacientes com quem

trabalhei diziam, de maneira congruente: "Minha vida acabou. Já

cumpri minha missáo na térra e chegou o momento de eu ir embo-

ra". Sinto que esse tipo de afirmacáo seja um resultado da crenca

de que nao sao capazes de ver ou imaginar um futuro para si mes-

mos. O que acha?

Robert: O que Michael está dizendo é que a vida nao é eterna.

Como saber se urna pessoa está dizendo de maneira realmente con

gruente "Já fiz o que tinha de fazer e agora o meu tompo acabou?"

Sem dúvida, quando lidamos com a morte, há momentos em que

é necessário respeitar o fato de que o desejo de morrer que a pessoa

senté é adequado. Também pode ser que a pessoa creia que sua vida

acabou por causa das limitacoes do seu sistema de crcncas ou de iden-

tidade. Aquela identidade realmente acabou, mas isso nao significa

necessariamente que todos os demais aspectos da vida também aca-

baram. Na verdade, acho que o termo "remissáo" (• muito adequa

do para definir a recuperacáo de doencas consideradas fatáis. As re-

missóes geralmente acontecem depois que a pessoa cstabeleceu urna

nova missáo, ou seja, urna "re-missáo".

Nunca se deve tomar a decisáo por outra pessoa. Cabe a ela de

cidir se deve ou nao continuar vivendo. O trabalho com a PNL e

as crencas nos permite passar a um nivel diferente com a pessoa e

dizer: "Nao sei se é rnelhor para vocé viver ou morrer. O que eu vou

fazer é ajudá-lo a tornar-se mais congruente a respeito dos seus de-

sejos". Devemos ter certeza de que a pessoa nao está lidando com

urna serie de conflitos internos sobre viver ou morrer. Devemos ajudá-

la a lidar com qualquer tipo de situacao ou impressoes do passado
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que aínda lhe causam problemas. Para poder tomar urna decisáo a

respeito da vida ou da morte, a pessoa deve estar "limpa", "recep

tiva" e "em equilibrio" consigo mesma e com o mundo que a cerca.

Quando ela estiver realmente congruente, poderá fazer a opcáo.

Mulher. De que maneira trabalhar com urna cren?a sobre a saúde

é diferente de trabalhar com urna crenga nao relacionada á saúde?

Robert: Os métodos de identificacáo de crencas e os instrumen

tos usados sao idénticos. Em geral, problemas de relacionamento,

conflitos internos, comportamentos inibidores e outros, provocam

ou reforgam síntomas físicos. Estados e emocóes diferentes criam

equilibrios químicos diferentes no corpo e proporcionam condicoes

para que a doenca apareja. Quando ajudamos alguém a solucionar

um conflito de identidade, em geral cuidamos das condigóes inter

nas que provocam a doenca.

Fred: Vocé acha que todas as doencas estáo ligadas a crencas?

Robert: A doenga é resultado da interacao dos sistemas neuro-

lógico e biológico. Trata-se de um processo sistémico que nao está

relacionado apenas a urna única causa. Algumas doencas envolvem

intera?6es sistémicas bastante complexas, outras sao mais simples.

Na verdade, alguns problemas físicos, como muitas das reacóes alér

gicas, sao fenómenos de estímulo/resposta e podem ser modificados

com processos mentáis rápidos e simples, como veremos no capítulo

a seguir.

Notas

1. Vide o método n? 1 dos Simonton, descrito no capítulo 4, sobre

reimpressáo.

2. Shakti Gawain, Creative Visualization; Adelaide Bry, Visualization:

directing the Movies ofyour Mind; José Silva, The Silva Method o/Mind

Control; Cari Simonton, Com a vida de novo (publicado no Brasil pela Sum-

mus Editorial) etc.

3. Ver anexo: Condicoes de boa formulacáo de objetivos.
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8

Alergias

No primeiro seminario sobre cretinas e saúde que rea-

lizei, um dos oradores, o dr. Michael Levi (pesqui-

sador no campo de imunologia e genética e ganha-

dor do Premio da Associacáo Internacional de Saú

de, gracas ao seu trabalho conclusivo, nos anos 50,

que demonstrava que os virus sao infeccóes), comentou comigo que

urna alergia era como urna fobia do sistema imunológico. O comen

tario me intrigou, porque veio ao encontró da minha intuicáo e a

outras observacóes que eu estava fazendo no momento.

Eu conhecera varias pessoas alérgicas que, enquanto dormiam

ou estavam distraídas, passavam por urna mudanca ¡mediata dos sín

tomas. Isto era urna indicacao de que havia algo funcionando tanto

no nivel neurológico como fisiológico. É fato sabido que as pessoas
podem ser dessensibilizadas em relacáo a alergias ou "deixar de ser"

alérgicas. Também já foram observados casos de alergia que desa-

parecem espontáneamente após urna sessáo de terapia. Portanto, a

idéia da alergia como urna fobia do sistema ¡munológico parecía fun

cionar bem como metáfora. Daí surgiu a sementé de um processo

que criei para lidar com reacóes alérgicas.

Com base na afirmacao do dr. Levi e no fato de que já existía

um processo de PNL para curar fobias antigás num prazo relativa

mente curto, fiquei imaginando se os mesmos principios poderiam

ser adaptados as reacóes alérgicas.

Comecei a aplicar esse raciocinio a pessoas alérgicas, para des-

cobrir se daría certo. No inicio, trabalhei usando um instrumento
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de biofeedback que criara para medir mudancas físicas sutis.1 Com
ele, pude descobrir os tipos de processos mentáis encontrados nos
problemas de alergia. Desta pesquisa nasceu o processo de alergia
com o uso de tres áncoras. Tim e Suzi resumiram essa técnica no pro
cesso rápido de cura de alergia, que também será demonstrado e ex
plicado neste capítulo. Os exemplos a seguir foram transcritos de ses-
s5es gravadas, realizadas em dois seminarios diferentes.

Gostaria de fazer urna advertencia aos nossos lcitores. O traba-
lho com alergias, como alias com qualquer outro problema de saú-
de, nao dispensa acompanhamento médico. Algumas alergias podem
provocar choques anafiláticos graves e até fatais. Ames de usar qual
quer urna das técnicas aqui apresentadas, o terapeuta deve certificar-se
de que seu cliente está sob os cuidados de um médico competente.
(Evidentemente, esta advertencia serve para todas as técnicas descri
tas neste livro.)

Também acredito que, já que é possível influenciar o sistema
imunológico no que se refere ás reacoes alérgicas, esses principios
podem ser estendidos a problemas mais profundos e generalizados
do sistema imunológico, tais como o cáncer, a AIDS, o lupus, a ar-
trite e muitos outros problemas sistémicos que tém como ponto cen
tral o comportamento do sistema imunológico.

Exemplo de cura rápida de alergia

O exemplo a seguir foi dado na Conferencia Nacional da Asso-
ciacáo Nacional de Programacao Neurolingüística, realizada em Chi
cago, no Estado de Illinois, em 1988.

Suzi: Muito bem, Lynda. Vocé diz que é alérgica a feno, a ca-
pim ou a grama.

Lynda: É verdade. Fiz testes de alergia e sei que o capim-de-
rebanho é o pior para mim. Quando a grama está sendo cortada, sinto-
me mal. Tenho cávalos, por isso é muito chato ser alérgica a feno.

Suzi: Imagino que sim. Se tivéssemos um pouco de grama sen
do cortada aqui na sala agora, o que vocé estaria sentindo?

Lynda: Primeiro, comecaria a ficar inchada e o nariz passaria
a escorrer. O céu da boca comecaria a cocar e meus olhos ficariam
vermelhos e lacrimejantes.

Suzi: Entáo, apenas para testar, imagine que temos um pouco
de grama aqui na sala. E que vocS está tendo...

(Lynda passa a ter a reacao e comega a rir.J

Suzi: Ótimo! (O grupo ri também.) Pode parar! Só queria cali
brar o seu estado.
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(Para o grupo): Ela acabou de demonstrar urna coisa interes-

sante a respeito de alergia. As pessoas podem criar a reacáo apenas

pensando no que provoca a alergia. No final do século passado, um

médico chamado Mackensie, que estava tratando de uma mulher que

tinha uma alergia violenta a rosas, descobriu que, se Ihe mostrasse

uma flor artificial muito bem-feita, ela teria uma reacáo bastante vio

lenta.2 Lynda também está nos mostrando o poder da mente. Só de

pensar na grama ela fica prestes a ter a reacáo que teria normalmente.

(Para Lynda): Quanto tempo vocé leva para comecar a ter a rea

cáo? Parece que a reacáo é imediata, certo? Se ficar exposta ao alér

geno bastante tempo, vocé piora?

Lynda: A reacáo é imediata, e enquanto o alérgeno está por perto

ela continua, a nao ser que eu tome um remedio. Mas, se eu abando

nar o local, os síntomas desaparecem.

Suzi: Há quanto tempo vem tendo essa alergia?

Lynda (para para pensar): Desde que tinha onze ou doze anos.

Suzi: Há muito tempo que tem esse problema. A maior parte

da sua vida.

Nao sei se vocé conhece o funcionamento do sistema imunoló-

gico. É bem interessante. O que acontece durante um ataque alérgi
co é que seu sistema imunológico reage em excesso e torna-se supe-

rativo.

Existem diversos tipos de células, cada uma com uma funcáo

diferente. A célula macrofagócita é a que normalmente tomaría conta

de coisas que sao inspiradas, como grama, poeira ou feno (substan

cias inocuas). Essas células sao as "catadoras". Parecem polvos com

longos tentáculos, que se esticam e ingerem qualquer substancia es-

tranha que penetre no corpo.

Quando uma célula macrofagócita encontra um virus, ela inge-

re parte dele e exibe o resto como se fosse uma bandeira. É quase
como uma bandeira da vitória que está sendo exposta para alertar

o resto do sistema imunológico de que o corpo foi invadido.

A bandeira alerta as células T "de assisténcia" para um possí-

vel perigo. A funcáo dessas células T é comparar os vaos na lateral
da bandeira que está sendo hasteada com os vaos que possuem ñas

laterais para indicar que determinadas substancias sao perigosas. Se

os vaos foram iguais, elas aderem á substancia e enviam ¡mediata

mente uma mensagem de socorro as células T "matadoras". Pron

tas para a luta, as células T "matadoras" dirigem-se rápidamente

ao local onde a bandeira foi hasteada e explodem o virus, injetando

uma substancia química nele.

Lynda: Quais das células eles explodem?

Suzi: Aquelas que estáo no local onde a célula macrofagócita

levantou a bandeira. Isso funciona bem se houver realmente um ví-
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rus ou urna bacteria no local, mas, no caso da alergia, a célula T

"matadora" ataca as células saudáveis. Urna das substancias quími

cas liberadas durante a explosáo da célula é a histamina, responsá-

vel pelo nariz que escorre, pela coceira e por outros síntomas que

acompanham a reacáo ao feno.

Recapitulando, o sistema imunológico cometeu um erro a res-

peito do que considerava perigoso e marcou substancias que coloca-

ram a parte ativa do sistema imunológico em acáo. Desde que esse

erro foi cometido e a célula foi codificada no corpo, o sistema imu

nológico entra ¡mediatamente em acáo todas as vezes que é solicita

do daquela maneira.

Devemos agradecer ao nosso sistema imunológico por funcio

nar dessa maneira. A partir do momento em que um virus ou urna

bacteria forem marcados, o sistema imunológico entra em acáo pa

ra reagir ao perigo. Porém, nao é nada agradável vé-lo entrar em

acáo se nao há perigo nenhum.

(Para Lynda): Já que seu sistema imunológico aprendeu táo rá

pido, ¡sto significa que ele pode ser ensinado. Agora, precisamos

ensinar-lhe urna nova reacáo. Queremos mostrar-lhe que a reacáo que

está tendo nao é necessária. Vamos mostrar-lhe urna reacáo mais ade-

quada. Vamos dizer ao sistema imunológico: "Nao tenha essa rea

cáo, esta aquí". {Gesticulando com urna mao de cada vez.) "Nao es

sa, e sim esta aqui". Trata-se de urna simples questáo de remodelagem.

(Para o grupo): Antes de comecar, vamos fazer urna verifica-

cao de ecología.

(Para Lynda): Se vocé nao tivesse essa reacáo ao feno e a ca-

pim, que tipo de vida teria? Quais seriam as conseqüéncias?

Lynda: Bem, os síntomas diminuíram nos últimos dez ou quin-

ze anos, e por isso acho que minha energía continua aumentando.

E eu só perdería essa parte, que é um lixo.

Suzi: Acha que haveria alguma conseqüéncia negativa? Vocé teria

algum motivo para nao eliminar esses síntomas?

Lynda: Nao vejo nenhum.

Suzi: O que quero dizer é que talvez vocé nao deseje passar tan

to tempo com seus cávalos, deixando de fazer outras coisas.

Lynda (rindo): Nao. Isso nao iría afetar o tempo que passo com

eles, pois eu nao deixaria isso acontecer.

Suzi: Eu e Tim estávamos aplicando este processo a um senhor

que era alérgico a grama e a reacáo que ele teve foi: "Ah! Entáo

eu sería obrigado a aparar a grama! Quem faz isso para mim é a mi

nha mulher!".

(Para o grupo): Queremos ter certeza de que nao estamos lidan-

do com nenhum ganho secundario que possa existir. Por exemplo,
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urna crianca asmática recebe muita atencáo por estar doente. Neste

caso específico, ajudamos a crianca a obter atencáo por outros meios,
sem que ela tenha de desenvolver asma ou outro tipo de alergia.

Parece-me que nao existem problemas serios de ecología caso

Lynda desista da alergia, nem pelo que ela diz, nem por nenhuma

incongruénia nao-verbal.
(Para Lynda): Há algum outro elemento semelhante ao capim,

á grama ou ao feno que nao provoque esse erro por parte do seu

organismo? Algum tipo de folha, por exemplo?
Lynda: Plantas de interior, por exemplo?

Suzi: Perfeito. Vocé nao senté nenhuma reacáo a plantas de in
terior? Em outras palavras, seu sistema imunológico nao comete er-

ros em relacáo a elas?
Lynda: Sinto-me bem quando estou perto de plantas.

Suzi: Estamos procurando um contra-exemplo próximo da subs

tancia que vem criando urna reacáo. Quanto mais parecido, melhor.
Volte ao passado e esteja totalmente presente junto as plantas

de sua casa. Totalmente presente. Quero que seu sistema imunológi

co preste muita atengao a maneira como reage quando vocé está perto
das plantas da sua casa. Faca com que seu sistema imunológico preste

muita atengao á maneira como funciona nessas circunstancias. (An

cora o estado.) Muito bem.

(Para o grupo): Estou me certificando de que tenho urna ánco

ra forte do contra-exemplo. É necessário associar a pessoa a urna

situacáo específica, antes de ancorá-la.

(Para Lynda): Lynda, agora quero que imagine que um vidro

atravessa inteiramente esta sala, de urna parede a outra, protegendo
vocé. E, lá do outro lado do vidro, vocé pode ver a outra Lynda que
tem a reacáo que acabamos de observar. (Continua a segurar a án

cora.) Aquela Lynda tem um sistema imunológico que sabe reagir
de maneira adequada as plantas de sua casa. E, ao ver a Lynda que

está do outro lado, vocé sabe que ela possui um sistema imunológi
co capaz de reagir de maneira adequada. (Pausa.) Muito bem, agora

quero que vocé, muito delicadamente, coloque aquela Lynda numa
situacáo na qual ela estaría perto de capim. O mesmo tipo de capim
que criava problema para ela — capim-de-rebanho — ou qualquer

outro tipo de capim ou grama. Veja a Lynda do outro lado do vi
dro, sabendo que ela possui a reagao que ancoramos totalmente dis-
ponível. Seu sistema imunológico sabe reagir adequadamente. E vo

cé poderá notar que aquela Lynda está mudando á medida que toca

o capim. Talvez no inicio lhe pareca estranho. (Pausa.) E preste aten

cáo aquela reacáo, que é semelhante, agora, á que ela tem quando

está perto de plantas. (Pausa.) Muito bem. Isso mesmo.
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(Para Lynda): Agora, quero que vá do outro lado do vidro e

reúna aquelas Lyndas que lá estáo, trazendo-as para dentro desta
Lynda que está sentada aqui. Volte a prestar atencáo em mim. Ima

gine que neste exato momento alguém está cortando a grama nesta
sala. Alias, a pessoa está cortando capim-de-rebanlio, e seu sistema
imunológico ainda está totalmente intacto, funcionando da maneira
como vocé deseja. Ele sabe exatamente como reagir adequadamen-

te. E isso acontece enquanto imagina estar vendo capim-de-rebanho...
enquanto vocé está aqui, do meu lado. (Pausa.) E vocé está bem á
vontade. (Pausa.) Isso mesmo.

Agora, quero que imagine que dentro de muito pouco tempo

vocé terá de ter contato com capim-de-rebanho, feno ou grama. Gos-
taria que imaginasse estar alimentando os seus cávalos.

Lynda: Tudo bem.

Suzi: E quero que seu sistema imunológico fique atento, pois
ele agora sabe a reacáo adequada que deve ter quando vocé estiver
em presenca desses elementos. (Pausa.) Muito bem.

(Para o grupo): Vamos deixar que ela assimile isso durante al-

guns minutos. O que acontece nestes casos é semelhante ao que ocorre
no processo de fobia. O cliente fica em dúvida por alguns momentos

e diz: "Espere um pouco. Nao sei o que está acontccendo. Nao de-
vería ser tao fácil nem estar funcionando táo bem".

Voces tém perguntas para Lynda sobre o que aconteceu com ela?

Homem: Quando vocé estava imaginando que estava diante do
alérgeno, teve algum tipo de sensacáo?

Lynda: Só um pouquinho. Urna certa sensacáo na parte de tras
do centro do meu rosto, se é que dá para entender o que estou dizen-
do. Foi a única sensacáo meio parecida com a que normalmente sin-
to. Era como o inicio da antiga reacáo, mas nao foi adiante.

Mulher: Como foi a reorganizacáo do seu sistema imunológico?

Lynda: Semelhante a urna áncora que está sendo desintegrada.
E como se algo estivesse sendo ligado novamente. Scnti que alguma
coisa estava acontecendo.

Suzi: E urna ótima descricáo. A mudanca realmente foi fundo
na sua neurología.

(Para Lynda): Agora que está tudo resolvido, imagine, como
fez quando comecamos nosso trabalho, que está respirando um grande
monte de capim-de-rebanho. (Faz urna pausa e retoma suavemen
te.) E observe o que acontece dentro de vocé. (Pausa.) Agora, tente

com forca reviver aquela antiga reacáo. (Mais suavemente.) Com bas
tante forca. (Pausa.)

Linda (rindo): Ainda estou na defensiva, esperando que algo
aconteca.
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Suzi {para o grupo): Voces, que estavam calibrando, acham que

a reacáo foi a mesma que ela teve antes de comecarmos o processo?

Grupo: Nao.

Suzi: Ela aínda está na defensiva; e com razáo. Ela tinha onze

ou doze anos quando comecou a ter essa reacáo. Ela ainda está es

perando ter a reacáo, porque o estímulo sempre provocou aquele ti

po de reacáo.

{Para Lyndá): E vocé ficará agradavelmente surpresa quando

estiver fora daqui, esperando ter a antiga reacáo, e pensar: "A rea

cáo nao aconteceu. Posso desfrutar da companhia dos meus cávalos

sem problema".

Lynda: Tudo bem.

Suzi {mais suavemente): Nada demais acontecerá quando esti

ver fora daqui. E vocé pode agradecer ao seu sistema imunológico

por reagir de maneira táo eficiente.

Lynda: Obrigada.

Suzi: Este é um processo que vocé pode usar fácilmente sozi-

nha. Vocé contou que era alérgica a varias outras coisas.

Lynda: É verdade, existem outras coisas. A alergia ao feno era,

porém, a mais grave de todas.

Suzi: Bem, se vocé for urna pessoa que consegue generalizar com

facilidade, gostaria que nao pensasse ñas outras coisas que poderao

dar certo com este processo.

Lynda {rindo): Tudo bem.

Suzi: Faca com que o seu sistema imunológico reveja o processo

automáticamente para vocé... para que vocé nao precise fazé-lo de

maneira consciente. As pessoas aprendem com muita facilidade, e nao

há motivo para que esse processo nao possa prosseguir e se alastrar

a outras substancias, sem que vocé precise se preocupar com isso.

Perguntas

Mulher: E se a pessoa nao souber a que substancia ela é alérgica?

Suzi: Evidentemente, é muito mais difícil achar um contra-

exemplo se nao sabemos qual é o alérgeno. No caso da febre do fe-

no, quando a pessoa sabe apenas que se trata de "algo no ar", pode-se

tentar usar farinha, poeira ou fibras de tecido flutuando no ar como

contra-exemplo. Pode-se também usar o ar em outras épocas do ano,

quando a pessoa reage de maneira adequada.

Homem: Algumas pessoas, ao fazerem o teste de alergia, des-

cobrem que sao alérgicas a praticamente tudo. Mas há momentos
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em que reagem ao alérgeno e outros em que a reacáo nao aparece.

O que será que acontece?

Suzi: Isso pode significar que o alérgeno está relacionado a urna

reacáo de estresse e ao estado emocional. Isto mostra que outro ele

mento deve ser incluido na intervencáo, como por exemplo ensinar

a pessoa a reagir de maneira diferente diante da situacáo que provo

ca o estresse. Alguns de voces que tém febre do feno já notaram co

mo há anos em que a reacáo é pior do que em outros? Se examina-

rem a situacáo com cuidado, talvez verifiquem que o que provocou

a reacáo foi o que estava acontecendo naquela fase de suas vidas,

e nao a quantidade de polen. O estado interno da pessoa é que causa

a diferenca.

Homem: O que deve ser feito quando a reacíio volta?

Suzi: Se, de algum modo, a reacáo for recriada, repita o pro
cesso, o que normalmente leva apenas cinco minutos. Verifique mais

urna vez a adequacáo do seu contra-exemplo e a ecología, especial

mente as crencas que estáo atrapalhando. Talvez vocé precise fazer

urna reimpressáo ou integracáo do confuto.

Mulher: Vocé já utilizou isso com criancas?

Suzi: Sim, e funciona muito bem. A mais jovcm de que ouvi-
mos falar tinha 3 anos.

Homem: O que fazer se o processo nao funcionar?

Suzi: Talvez a pessoa nao esteja usando o contra-exemplo ade-

quado. Quanto mais próximo do alérgeno for o contra-exemplo, me-

lhor será. No caso de alergia a leite de vaca, será que a pessoa conse-

gue beber leite de cabra ou de soja? Se ela for alérgica a todos os

tipos de leite, talvez haja algum líquido branco que nao lhe faca mal,

como leite de coco, por exemplo. Acho melhor que a própria pessoa

escolha o seu contra-exemplo, mas as sugestóes sao feralmente úteis.

Outras razoes para que o processo nao funcione estáo relacio

nadas ao ganho secundario e á ecología. As questóes de ecología tal

vez nao aparecam no inicio do processo — talvez só surjam quando

a pessoa estiver fazendo a ponte para o futuro. Talvez seja preciso

fazer urna remodelagem, um gerador de novos compoilamentos, reim

pressáo, mudanca de historia pessoal e outros, para lidar com os ga-

nhos secundarios antes de tratar do sistema imunológico.

Em terceiro lugar, pode haver urna impressáo subjacente que

seja a base real da alergia. Nunca é demais verificar se houve urna

experiencia de impressáo nao resolvida antes de aplicar o processo

de alergia. Só assim estaremos sendo realmente cuidadosos.

Mulher: Já usou este método com alergias fatais?

Suzi: Já, e se vocé fosse minha cliente e sofresse de urna alergia
fatal, eu insistiría que fizesse os testes médicos necessários para ter
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certeza de que nao sentía mais a reacáo. Quando lidamos com casos

graves de alergia, sejam fatais ou com síntomas muito desagradá-

veis, é bom usar a dissociacáo em tres lugares... como se fosse urna

fobia. O objetivo é afastar a pessoa o mais possível, para que nao

retome os síntomas.

Resumo do processo de cura rápida da alergia

1. Calibre a sensacáo. Pergunte: "Como se senté na presenca

de um alérgeno?" Observe a fisiología, as pistas de acesso visuais,

a respiracáo etc.

2. Explique o erro do sistema imunológico. Explique que o sis

tema imunológico cometeu um erro quanto á periculosidade de al-

guma coisa. O sistema imunológico marcou algo como se fosse peri-

goso, quando nao o era. Ele pode reaprender rápidamente.

3. Examine os ganhos secundarios e a ecología. Como seria a

vida da pessoa sem a alergia? Existem conseqüéncias negativas ou

positivas? Use as técnicas de PNL que sejam necessárias para tratar

dos problemas de ecología antes de ir em frente.

4. Encontré um contra-exemplo adequado. Encontré um contra-

exemplo o mais semelhante possível ao alérgeno, um elemento ao qual

o sistema imunológico reaja de maneira adequada. Ancore a reacáo

e segure a áncora durante todo o processo. Certifique-se de que a

pessoa está associada enquanto dispara a áncora. Se possível, deixe

que a própria pessoa encontré o seu contra-exemplo.

5. Faca com que a pessoa se dissocie. A protecáo de um "v¡-

dro" de urna parede á outra da sala é urna maneira fácil de estabele-

cer urna dissociacáo. Enguanto segura a áncora, peca á pessoa que

se veja do outro lado do vidro, com os recursos necessários. Use urna

linguagem suave para sugerir ao cliente que ele é "a pessoa que de-

seja ser" e que "o seu sistema imunológico funciona de maneira ade

quada".

6. Gradativamente, introduza o alérgeno. Enquanto a pessoa vé

a si mesma do outro lado do vidro, faca com que ela lentamente in

troduza o alérgeno, ou seja, o elemento que costumava provocar o

problema. Faca isso gradativamente, dando á pessoa a oportunida-

de de se acostumar á nova reacáo. Neste ponto, espere um pouco,

até notar urna mudangafisiológica. É como se o sistema imunológi

co dissesse: "Tudo bem, já entendí, vou modificar as marcas na mi-

nha bandeira, para que nao correspondam a nenhuma das células

T que possuo".
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7. Reassocie. Traga a pessoa de volta ao seu corpo e peca-lhe
que imagine que está na presenta do alérgeno, enquanto continua
a apertar a áncora de recursos.

8. Ponte para o futuro. Pega á pessoa que imagine um momen
to no futuro em que estará perto do elemento que Ihe provocava a
alergia.

9. Teste. Se puder testar corretamente na hora, faca-o. Se nao,
recalibre para verificar se mudaram a fisiología, as pistas visuais dé
acesso, a respiracáo etc.

Resumo doprocesso de cura de alergia com tres áncoras

Este é o processo que Robert Dilts comecou a usar quando ini-
ciou seu trabalho com alergias. A única diferenca com relacáo á téc
nica descrita anteriormente é que este processo usa tres ancoras si
multáneamente (urna para a dissociacáo, urna para o contra-exemplo
e urna áncora de recursos), em vez de apenas um contra-exemplo.

1. Calibre.

2. Explique o erro do sistema ¡munológico.

3. Verifique se existem ganhos secundarios ou problemas de ecología.
4. a. Peca á pessoa que se dissocie e ancore o estado de dissociacáo!

Isto Ihe dará urna seguranca extra de que a pessoa se encontra dis-
sociada.

b. Encontré um contra-exemplo adequado a ser usado com recur
so e ancore-o. Este passo é o mesmo do processo anterior.

c. Pergunte á pessoa como ela deseja sé sentir quando estiver na
presenca do alérgeno. A resposta pode indicar o desejo de "ser
a pessoa que deseja ser" naquela situacáo. Ancore também este
recurso.

5. Use as tres áncoras criadas na etapa n? 4 para que- a pessoa possa
se ver com todos os recursos de que dispóe.

6. Aos poucos, introduza o alérgeno na situacáo de esiado dissociado.
7. Solté a áncora de dissociacáo e peca á pessoa que se reassocie, man-
tendo as outras duas áncoras.

8. Faca a ponte para o futuro usando as duas áncoras de recurso
9. Teste.

Primeiro plano/segundo plano

O próximo procedimento que iremos examinar c hama-se "ima-
gem/base" ou "primeiro plano/segundo plano". Robert criou esta
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técnica após ter lido sobre algumas experiencias feitas por Pavlov

com caes.3
Todos sabem que Pavlov foi um cientista russo que fez varias ex

periencias sobre o fenómeno estímulo — resposta. Em urna dessas ex

periencias, ele condicionou um cao para que salivasse toda vez que ou-

visse urna campainha, urna sineta e um tom simultáneamente. Pavlov

descobriu que cada um dos sons tinha um valor diferente para a sali-

vacáo do cao. A campainha fazia com que o animal soltasse dez gotas

de saliva; a sineta, cinco; e o tom, duas. Em outras palavras, a campai

nha estava em "primeiro plano" entre os sons que o cao ouvia, isto é,

ele prestava mais atencáo á campainha do que á sineta ou ao tom. O

tom, estímulo de menor valor, estava em segundo plano.

Pavlov descobriu que, se inibisse a reacáo do cao ao tom, de

forma que ele nao salivasse ao ouvi-lo (portanto, ele passava a ter

valor zero), e em seguida reintroduzisse o tom juntamente com a cam

painha e a sineta, o valor dos sons em conjunto caía a zero. Os tres

sons combinados deixavam de servir como estímulo para a salivacao.

Este mesmo principio pode ser aplicado a alergias e outros pro

blemas de estímulo — resposta. Pode-se usar a técnica primeiro pla

no/segundo plano quando existe um estímulo específico dentro de

um contexto definido. Essa técnica já foi aplicada a fobias, a rea-

coes desagradáveis provocadas pelo som da broca do dentista, a rea-

cóes negativas a tons de voz desagradáveis etc.

Demonstragao da técnicaprimeiro plano/segundoplano

Tim: Alguém do grupo ainda tem alergia?

Gary: Sou alérgico a urna árvore chamada choupo-do-canadá.

Quando é época da queda das folhas, fico congestionado. E notei

que, quanto mais presto atencao aos síntomas, mais eles pioram.

Quando estou absorto em outras atividades, os síntomas nao sao tao

fortes.

Suzi: Ótimo. Talvez possamos ajudá-lo a realmente observar ou

tras coisas.

Tim: O que acontece quando está perto do choupo-do-canadá?

Gary {revela tensao ao redor dos olhos e a cor de sua pelefica

desigual): Meus olhos comecam a cocar e meu nariz fica congestio

nado.
Tim: Se houvesse penugem de choupo-do-canadá nesta sala, is-

so o incomodaría?

Gary: Muito.
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Tim: Gosta de pinheiros? Acho que vocé" nao senté nada perto
de pinheiros. (anestésicamente, ancora o braco de Gary quando ele
comega a pensar nos pinheiros.)

Tim (abruptamente, enguanto segura a áncora do "pinheiro"):
Como senté os tenis que está usando? (Cria urna associacáo entre asen-
sacáo que Gary tem nospés e o que ele senté em relacao a pinheiros.)

Tim (soltando a áncora): E os choupos-do-canadá? Quando pas-
seia perto deles, como se senté?

Gary (confuso, pisca varias vezes, muda de estado, passando á
fisiología associada aos choupos-do-canadá): Só um minuto...

Suzi: Isto é que chamamos de queimar os circuitos.
Gary: É como um choque. (Fica sentado calmamente durante

alguns minutos.)

Tim: Como se senté agora, se pensar em choupos-do-canadá?
Senté alguma das antigás reacóes?

Gary: ... Nao.

Suzi: Imagine a sala cheia de flocos brancos de choupos-do-
canadá.

Gary: Vou tentar (sem demonstrar nada da fisiología anterior
quando pensou em choupos-do-canadá). Quando pensó no passado,
quando tinha a reacáo alérgica, é como se ela nunca tivesse existido.
Isso é bem estranho.

Tim (para o grupo): Trata-se de um processo que pode ser fácil
mente aplicado sem que a pessoa perceba, porque é muito rápido.

Sua aplicacao em terapia familiar, reunióes de negocios e terapia com
casáis é eficaz porque funciona no nivel de reacóes visuais ou auditi
vas ancoradas.

Suzi (para o grupo): Vou explicar o que Tim fez com Gary. Os
choupos-do-canadá estavam inicialmente em primeiro plano na per-
cepcáo de Gary. Seus pés, que estáo sempre presentes, estavam em
segundo plano.

Tim: Assim, nos criamos urna forte associacáo entre seus pés
e um contra-exemplo (os pinheiros) ao qual ele nao tinha reacáo imu-

nológica. Como o contra-exemplo do pinheiro está muito próximo
do exemplo dos choupos-do-canadá no raciocinio de Gary, a técnica
pode funcionar.

Homem: Como fazer isso sem que a pessoa perceba?
Tim: Ninguém que nao conhecesse a técnica conseguiría perce-

ber o que fiz. Outro exemplo aconteceu há pouco tempo, quando
estava conversando com um homem que usava um casaco e urna

gravata. Ele me contava que estava tendo problemas com a esposa

porque ela ficava resmungando quando ele lhe tekfonava do tra-
balho. Partí do principio de que ele tinha criado urna ancora
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negativa ao tom de voz da esposa sempre que ela se punha a "res-

mungar". Entáo, eu lhe disse que ficava feliz por nao ter de usar

urna gravata e perguntei-lhe se aquilo o incomodava. Enquanto ele

pensava se a gravata o incomodava ou nao, ancorei a reacáo visual-

mente segurando um nó de gravata imaginario no meu pescoco. Em

seguida, perguntei-lhe se se lembrava de ter tido conversas com a es

posa ñas quais se sentia realmente ¡nteressado no que ela dizia e, ao

mesmo tempo, disparei a áncora visual de segurar o nó de gravata

imaginario. Quando lhe perguntei de novo como é que a esposa "res-

mungava", sua reacáo foi bastante diferente da primeira. Disse que

talvez ela nem "resmungasse" tanto assim. Ele nao sabia, conscien

temente, o que tinha acontecido, mas tenho certeza de que sua men

te inconsciente tinha aprovado o que eu havia feito, assim como sei

que sua mulher vai aprovar quando ele comecar a ouvi-la.

O importante neste caso é encontrar um contra-exemplo que se-

ja "bastante próximo" da maneira de generalizar da pessoa. O me-

lhor tipo de contra-exemplo é urna ocasiáo em que a pessoa deixou

de ter a reacáo desagradável na mesma situacáo que a incomodava

anteriormente. Por exemplo, eu poderia ter perguntado a Gary se

ele tinha estado próximo a ñocos de choupos-do-canadá sem ter a

reacáo alérgica. O segundo melhor contra-exemplo é algo que a pes

soa enquadra na mesma categoría (árvores, no caso de Gary) ou no

mesmo tipo de comportamento (conversas, no exemplo do homem

da gravata).

Suzi' Quando vimos Robert trabalhar pela primeira vez com um

caso semelhante, tratava-se de urna mulher que ficava ansiosa quan

do ouvia o barulho da broca do dentista. Robert pediu-lhe um contra-

exemplo... algo que tivesse um som parecido com o da broca do den

tista, mas ao qual nao tivesse nenhuma reacáo. Ela pensou no liqui-

dificador. A técnica nao funcionou com esse contra-exemplo. O fa-

to é que o elemento principal, neste caso, é que ela controlava o li-

quidificador, enquanto o dentista controlava a broca. O secador de

cábelos funcionou como contra-exemplo. O som era parecido com

o da broca do dentista e quem o controlava era o cabeleireiro.

Tim: É melhor ainda quando o contra-exemplo é algo de que

a pessoa gosta. A senhora do exemplo ácima disse que gostava de

cuidar do cábelo, pois era algo que a fazia sentir-se mais atraente.

Ela levou consigo ao consultorio do dentista algumas dessas sensa-

cóes positivas.

O elemento de segundo plano pode ser algo que está sempre pre

sente: a temperatura, sensacóes nos pés ou ñas máos etc. Mas cuida

do com o que escolherem. Perguntem á pessoa o que ela acha. Está-

vamos trabalhando com um homem alérgico á fumaca de cigarro.
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Como sua esposa fumava, a alergia causava-lhe uní grande proble
ma. Usamos seus pés como elemento de segundo plano, como no caso
de Gary, e ele ¡mediatamente teve urna reacáo desagradável. Ele nos
contou que era ex-fumante, mas que tinha parado de fumar quando

seu médico Ihe disse que estava tendo problemas de circulacáo nos pés!

Resumo doprocesso deprimenv plano/segundo plano

1. Identifique urna reacáo limitante que ocorra em um contexto es
pecífico (alergia, o som da broca do dentista, um tom de voz desa
gradável).

a. Calibre a fisiología associada á reacáo.

b. O que está em primeiro plano? Do que a pessoa tem mais
consciéncia?

2. Encontré um contra-exemplo adequado: um momento em que a
pessoa deveria ter tido a reacáo, mas nao teve, ou um contexto se-
melhante ao contexto limitante.

a. O que está em primeiro plano? Do que a pessoa tem mais cons
ciéncia?

3. Identifique algo que deva ocorrer tanto no contexto limitante co
mo no contra-exemplo e que esteja fora da percepcao consciente da

pessoa. Qual é o segundo plano de ambos? (Por exemplo, a sensa-
cáo na sola dos pés, o peso das roupas etc.) Ancore esta sensacáo.

4. Enquanto mantém a áncora, peca á pessoa que se concentre na-
quilo de que mais tem consciéncia na experiencia do contra-exemplo.
O objetivo é criar urna forte associacáo entre o que ela mais percebe
conscientemente (primeiro plano) e algo que nao espera que vá acon
tecer (segundo plano).

5. Solté a ancora e ¡mediatamente peca á pessoa que se lembre e se
associe a urna antiga experiencia limitante.

6. Calibre a reacáo fisiológica. Caso a reacáo limitante aínda ocor
ra, volte ao 3? passo usando outro contra-exemplo, c fortaleca a as
sociacáo entre as características de primeiro e segundo planos.
7. Faca urna ponte para o futuro, maniendo a áncora de segundo
plano enquanto a pessoa imagina contextos futuros.

Resumo do processo do mapeamento cruzado de
submodalidades

Há urna forma de usar contra-exemplos e submodalidades ao
tratar de alergias. Em vez de usar a ancoragem, pode-se descobrir
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as submodalidades presentes quando o sistema imunológico estiver

funcionando de maneira adequada e fazer um mapeamento cruzado

até o ponto em que a reacio é inadequada. Com freqüéncia, desco-

brimos que há urna diferenca importante de submodalidade.4

1. Calibre.

2. Explique o erro do sistema imunológico.

3. Examine questóes ecológicas e de ganhos secundarios.

4. Encontré um contra-exemplo/recurso adequado. Traga á tona as

submodalidades do contra-exemplo. Pode-se perguntar: "O que acha

disto?" Essas sao as submodalidades que o sistema imunológico da

pessoa usa quando está reagindo adequadamente.

5. Traga á tona as submodalidades associadas á situacáo do alérge

no. Essas sao as submodalidades que o sistema imunológico da pes

soa usa quando está reagindo inadequadamente.

6. Enquanto a pessoa pensa no alérgeno, peca-lhe que faca um ma

peamento cruzado com as submodalidades, para compará-las ás sub

modalidades do contra-exemplo.

7. Faca urna ponte para o futuro.

8. Teste.

Notas

1. O Mind Master é um sofisticado instrumento de biofeedback a ser

usado em um computador Apple2 ou um IBM compatível. Contém varios

jogos de biofeedback e outros programas bastante úteis. Pode ser adquiri

do escrevendo-se para Behavioral Engineering, 230 Mt. Hermon Road, Santa

Cruz, California 95066.

2. John N. Mackensie, "The production of the so-called 'rose cold'

by means of an artificial rose" ("A criacáo do chamado 'resfriado de ro

sas' com urna flor artificial"), American Journal of Medical Science, 9,

(1886): 45-57.

3. The essential works ofPavlov (Nova York, Bantam Books, 1966).

4. Veja Usando sua mente — as coisas que vocé nao sabe que nao sa

be, de Richard Bandler (publicado no Brasil pela Summus Editorial).
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Epílogo

Um dos principios básicos da PNL é que estrategias

mentáis eficientes podem ser modeladas e usadas por

qualquer pessoa que queira experimentá-las. Gran

de parte deste livro se baseou na modelagem de es

trategias e crencas de pessoas que conseguiram efe-

tivamente curar-se de doencas graves ou fatais e de outros proble

mas físicos ou mentáis. Os mesmos principios podem ser aplicados

e usados em outras áreas da experiencia humana. Por exemplo,

Wolfgang Amadeus Mozart é considerado um dos maiores compo

sitores de todos os tempos. Como dissemos no inicio deste livro,

o que diferenciava Mozart dos outros compositores talvez nao fos-

se um misterioso talento musical, mas uma estrategia real e concre

ta que ele usava para organizar e integrar sua experiencia. Ele usou

essa estrategia de uma maneira que lhe permitiu atingir o grau de

excelencia a que chegou. Estudando cartas de Mozart descobri que

ele tinha um processo mental de criacáo bastante explícito e extre

mamente elegante — e o modelei. Esse processo pode ser usado

para criar harmonías em outras áreas que nao apenas a das notas

musicais. O exercício que apresento a seguir é uma meditacáo para

a saúde baseada no processo mental formal usado por Mozart para

compor. Embora o conteúdo tenha a ver com a experiencia inter

na, a saúde e a vitalidade, a estrutura desta sinfonía psicológica

foi extraída do mestre em pessoa.
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Exercício

Dé um momento a si mesmo e perceba o seu coi po... tome cons-

ciéncia das suas sensacóes... talvez existam partes do seu corpo as

quais nao tenha prestado muita atencáo durante o dia... Observe a

simetría das suas máos, do seu corpo, dos seus pés, o lado esquerdo

em relacáo ao lado direito... e depois... preste atencáo ao interior
do seu corpo e descubra urna parte sua que sempre soube ser saudá-

vel... com a qual, apesar de qualquer doenca que pudessse estar ten-

do, sempre pode contar.

Trata-se de urna parte do seu corpo... talvez seu coracáo... tai-

vez seus olhos... talvez seus labios... talvez suas peritas... talvez seus

ouvidos. Encontré urna parte que sempre Ihe parece vital, sempre lhe

parece saudável. A parte em que vocé mais confia em termos de saú-
de e vitalidade. (Pausa.)

Enquanto dirige sua percepeáo para essa parte, enquanto real

mente entra dentro déla, sinta-a. Sinta essa parte da sua fisiología,

do seu corpo. (Pausa.) E, ao fazé-lo, comece a imaginar que essa

parte do seu corpo é como um instrumento musical. Ela emite um

som, um barulho, urna melodía, ouca o som dessas sensacóes... o

som dessa parte do seu corpo que corporifica a sua vitalidade, a sua
energia. Ouca esse som. E, enquanto escuta esse som, talvez possa

intensificar a sensacáo de saúde, vitalidade e vigor e sentir que ela

comeca a se irradiar dessa parte do seu corpo. (Pausa.)

E, enquanto ouve o som e senté a sensacáo, enquanto inspira,

talvez vocé possa cheirar o som. Vocé pode cheirar a sensacáo de

vigor, de vitalidade. E prestar atencáo ao cheiro que ela tem. É do

ce, lembra o cheiro de frutas? É apimentado? É aromático? E ob
serve como é esse cheiro por dentro. E que gosto ele tem. Assim,

vocé pode cheirar e saborear essa sensacáo, a sensacáo de vitalida
de. (Pausa.)

Deixe que esse cheiro e esse som comecem a se cspalhar. E pen

se em outras partes de seu corpo e em outras sensacóes que podem

nao ser táo saudáveis quanto vocé gostaria que fossetn. Ouca os sons

e sinta os sabores dessas partes do seu corpo, como se fízessem parte
de urna refeicáo... parte de urna sinfonía... urna peca musical. E per

mita que o som, o cheiro e o gosto dessa sensacáo de vida, vitalidade

e saúde sirvam como contraponto, urna danca com todas as partes

do seu corpo. E ela comeca a transbordar do seu interior. E vocé
pode até enxergá-la como se fosse urna luz saindo dessa parte do seu

corpo. Que tipo de cor, que tipo de luminosidade tem essa energia,

essa vitalidade, enquanto ela danca no ritmo... ñas cores... na músi
ca... com todas as outras partes do seu corpo... espalhando-se de
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dentro para fora... massageando todas as partes do seu corpo. (Pau

sa.)

E saiba que essa danca pode continuar. Mesmo durante a noite,

em seus sonhos, durante o sonó, no fundo da sua mente... essa mú

sica pode se espalhar... essa luz pode espalhar seu calor, seu sabor,

por todo o seu corpo. E vocé poderá saboreá-la ñas coisas ao seu

redor, na comida que ingere, nos objetos que vé e nos sons que ou-

ve. E saiba que os sons da vida e da saúde, as cores da vida e da
saúde, os sabores da vida e da saúde podem estar a sua disposicáo.

Se prestar atencáo a eles, sua mente inconsciente poderá levá-lo a

ingerir, ver e ouvir o que é mais adequado para vocé. {Pausa.)

E deixe que o processo prossiga em seu próprio ritmo, sua pró-

pria velocidade, da maneira mais ecológica para vocé.

E amanhá de manhá, quando acordar, que seja com urna sen

sacáo de energia e vitalidade, urna sensacáo de tranqüilidade, porém

com um grau de prontidáo que lhe permita sentir quando abre os

olhos e entra em contato com o mundo ao seu redor. E mesmo os

sons exteriores nao poderáo dissipar essa sensacáo de vitalidade e paz

interior.

169



Bibliografía

ANDERSON, Jill. Thinking, changing, rearranging: ¡mproving self-esteem in

young people. Portland, OR, Metamorphous Press, 1988.

Andreas, Steve and Connirae. Transformándose — Mais coisas que vocé nao

sabe que nao sabe, Sao Paulo, Summus Editorial, 1987.

Bandler, Richard. Usando sua mente, as coisas que vocé nao sabe que nao sa

be, Sao Paulo, Summus Editorial, 1987.

Bandler, Richard e Grinder, John. TheStructure o/MagicI. Palo Alto, CA,

Science and Behavior Books, 1975.

. The Structure o/Magic II. Palo Alto, CA, Science and Behavior

Books, 1976.

Bry, Adelaide. Visualizaron: directing the movies ofyour m'md. Nova York,

Harper & Row, 1979.

Dilts, Robert. Applications of Neuro-Linguistic Programming. Cupertino,

CA, Meta Publications, 1983.

. Roots of Neuro-Linguistic Programming. Cupertino, CA, Meta

Publications, 1976.

Dilts, Robert; Bandler, Richard; Delozier, Judith; Cameron-Bandler. Les-

lie; e Grinder, John. Neuro-Linguistic Programming, vol. I: The study ofthe

structure ofsubjective experience. Cupertino, CA, Meta Publications, 1979.

Kaplan, Michel (ed). The essential works of Pavlov. Nova York, Bantam

Books, 1965.

Gawain, Shajti. Creative visualization. Berkeley, CA, Whatever Publishers, 1978.
Grinder, Michael. Righting theeducationalconveyorbelt. Portland, OR, Meta

morphous Press, 1989.

Lee, Scout. The excellenceprincipie. Portland, OR, Metamorphous Press, 1985.

171



Lewis, Byron e Puceuk, Frank. Magic ofNLP demystified. Portland, OR, Me-
tamorphous Press, 1982.

Silva, José. The Silva mind control meíhod. Nova York, Simón & Schuster,

Simonton, Cari e Matthews-simonton, Stephanie. Com a vida de novo Sao
Paulo, Summus Editorial, 1987.

Stone, Christopher. Re-creatingyour Se(f. Portland, OR, Mctamorphous Press,
1988.

Taylor, Carolyn. Your balancing act: discoveríng new life ihroughfive dimen-
sions of weliness. Portland, OR, Metamorphous Press, 1988.

172



Glossário

Acompanhamento: Imitar ou espelhar o comportamento de ou-

tra pessoa, ¡ncluindo a postura, o tom e a cadencia da voz, a respira-

cáo etc. (Vide Rapport).

Acuidade Sensorial: A capacidade de ouvir, olhar ou sentir anes

tésicamente pistas mínimas mostradas por outra pessoaem sua analogía.

ÁNCORA: Estímulo que produz na pessoa, de forma consistente, o

mesmo dado interno. As áncoras ocorrem naturalmente. Bandler e
Grinder descobriram que é possível estabelecer um estímulo com um
gesto, um toque ou um som, para manter estável um estado. Os estí

mulos externos sao equivalentes a um estado interno.

Calibragem: Uso da acuidade sensorial (visao, audicáo, tato) pa

ra observar mudancas específicas no estado exterior da pessoa, ou

seja, ñas palavras, no tom de voz, na postura, nos gestos, na cor de
pele e na tensáo muscular, para saber quando estáo ocorrendo mu
dancas em seu estado interior.

Como se: Método que consiste em "fingir" um determinado com

portamento como se fosse verdadeiro. Usado para criar um recurso.

Congruencia: Quando todos os "lados" da pessoa concordam com
seu comportamento num contexto específico.

Estados Dissociados: Quando o individuo se coloca na posicao
de observador mental de suas próprias acoes e se vé como se fosse

urna terceira pessoa — um observador.

Estados Associados: Estados nos quais o individuo vivencia um
acontecimento como se ele estivesse ocorrendo naquele exato momen

to. Por meio do seu próprio corpo, vendo pelos seus próprios olhos,
a pessoa fica completamente envolvida naquilo que está vivencian-

do ou revivendo.
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Estado: Reuniáo de todos os processos mentáis da pessoa num úni

co processo mental que afeta diretamente a fisiologia.

Estrategia: Urna seqüéncia de representacóes internas (imagens,

sons, palavras, sensacóes) que permitem atingir um objetivo deter

minado.

Estrategias do Gerador de Novos Comportamentos: Um pro

cesso durante o qual a pessoa revé a situacáo na qual ela nao se com

porta como gostaría e acrescenta novos recursos para lidar com aquela

situacáo. A pessoa pode: (1) escolher um recurso ao qual já teve aces-

so no passado; (2) fingir que possui o recurso; ou (3) escolher urna

pessoa que tenha aquele recurso e modelá-la.

Impasse: Urna cortina de fumaca. A pessoa "tem um branco" ou

fica confusa quando o terapeuta está tratando de um problema.

Incongruencia: Ocorre quando a pessoa tem um confuto interno

e duas mensagens sao enviadas. O comportamento externo e as sen-

saches internas nao combinam e com freqüéncia revela-se urna assi-

metria na fisiologia da pessoa.

Lado (ou parte): Um conjunto de comportamentos ou urna estrate

gia. Por exemplo: "Há um lado meu que quer que eu emagreca".

Metamodelo: Dezessete formas diferentes de linguagem, usadas pa

ra reunir informacóes extremamente precisas, baseadas nos sentidos.

Metaprogramas ou Metaclassificacóes: Processos mentáis que

as pessoas usam habitualmente para classificar infoi macóes e enten

der o seu mundo.

Mudanca DA Historia Pessoal: Um processo de ancoragem da

PNL que acrescenta recursos a lembrancas de problemas do passado.

Objetivo: Um resultado final; a indicacáo de que ele foi atingido

sao determinados sinais sensoriais.

Padráo Smsh: Um processo da PNL gerador de submodalidades

que programa o cerebro para tomar urna nova direcao.

Pistas visuais de acesso: Movimentos oculares relacionados ao

pensamento visual, auditivo ou cinestésico.

Ponte para o Futuro: Fazer com que a pessoa se associe a urna

situacáo futura na qual urna pista externa irá provocar urna deter

minada reacáo interna ou um comportamento específico. Urna vez

que o cerebro tiver experimentado esse processo, o comportamento

ficará automáticamente disponível no contexto futuro.
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Procura Transderivacional: Normalmente denominada procura

TD. Um processo no qual ancora-se urna sensacáo e, usando a án

cora, a sensacáo é transportada para momentos do passado em que

a pessoa teve essa mesma sensacáo.

Pseudo-Orientacáo no Tempo: Usada para reorientar a pessoa

no passado ou no futuro.

Rapport: Estar no mesmo comprimento de onda de outra pessoa.

Estar "em sincronismo" com ela. O rapport acontece quando esta

mos imitando o comportamento de outra pessoa em diferentes níveis.

REMODELAGEM: Na terminología da PNL, trata-se de um processo

de redefinicáo, no qual se leva em consideracáo um ganho secunda

rio, que é a intencáo por tras do comportamento. A remodelagem

muda o ponto de vista da pessoa e cria novas opcóes.

Sistema representacional: As imagens, sons, palavras e sensa-

cóes internos e externos que usamos para "representar" e tornar o

mundo que nos rodeia mais compreensível.

Squash visual: Processo de negociacáo entre dois "lados" ou po

laridades internas que consiste em definir o que sao esses "lados",

identificar a intencáo ou objetivo positivo de cada um deles e nego

ciar um acordó entre eles visando a integracáo.

Submodalidade: Modalidade é o termo usado para definir um dos

cinco sentidos — visáo, audicáo, cinestesia etc. A submodalidade é

um dos componentes ou das qualidades de urna modalidade. Por

exemplo, sob a modalidade visual, as submodalidades incluem lu-

minosidade, claridade, foco e tamanho de imagem, associacáo em

contraste com dissociacáo etc. Dentre as submodalidades auditivas,

temos: tom, volume, tonalidade, cadencia, duracáo do som etc. E,

dentre as submodalidades cinestésicas, temos: pressáo, extensáo, du

racáo etc.
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Anexo 1

Objetivos: condigóes para a boa formulagao

I. O que vocé deseja?

A. O que vocé conseguirá ao atingir o objetivo determinado?

B. Este objetivo determinado:

1. Está especificado em termos positivos (o que vocé quer,

em vez de o que vocé nao quer)?

2. Pode ser iniciado por vocé?

3. Pode ser controlado por vocé?
4. É global ou pode ser segmentado? Se necessário, segmen-

te-o em elementos menores.

II. Como saberá que atingiu seu objetivo? (Procedimento de indi
cios.) Esses indicios sao descritos em termos sensoriais (visao, audi-

?ao, tato, olfato, paladar)?

III. Onde, quando e com quem quer atingir o objetivo? (Contexto)

IV. O que o impede de atingir seu objetivo agora?

V. Quais as conseqüéncias positivas e negativas da obtencáo do ob

jetivo?

VI. De que recursos precisa para atingir seu objetivo? (Informacáo,
atitude, estado interno, treinamento, recursos financeiros, ajuda ou

apoio de outras pessoas etc.)

VII. O primeiro passo para atingir seu objetivo é específico e possí-

vel de ser realizado?
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VIII. Há mais de uma maneira de atingir seu objetivo?

IX. Que estruturas de tempo estáo envolvidas?

X. Imagine-se entrando no futuro e tendo atingido plenamente seu

objetivo. Olhe para tras e examine os passos necessários que o fize-

ram atingir seu objetivo.
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ROBERT DILTS

Robert Dilts é autor, criador e consultor em Programacao Neu-

rolingüística (PNL) desde que ela foi criada, em 1975, por John Grin-

der e Richard Bandler. Além de estudar e trabalhar durante muito

tempo com Grinder e Bandler, Dilts estudou diretamente com o dr.

Milton H. Erickson e com Gregory Bateson.

Reconhecido internacionalmente como um dos melhores instru-

tores e profissionais de PNL, Robert Dilts vem dando consultoria

e treinamento para muitos profissionais da comunicacáo e empresas

tanto na América do Norte como na Europa. Além disso, tem dado

inúmeras palestras sobre PNL, para varias instituicóes, entre elas a

Universidade de Harvard, o US Festival e a Associacáo California-

na de Profissionais da Área de Educacáo Especial.
É o principal autor do livroNeuro-LinguisticProgramming, vol. I,

usado como texto padráo de referencia sobre o assunto, e escreveu

ainda dois livros e varios artigos e monografías sobre a PNL.

É formado em tecnología comportamental pela Universidade da
California, em Santa Cruz. Recebeu um premio em 1977 por sua pes

quisa sobre movimentos oculares e a funcao cerebral realizada no

Instituto de Neuropsiquiatria Langley Porter, em Sao Francisco.

Desde 1982, é o presidente da Behavioral Engineering, urna em

presa de programas de computacao que utiliza conceitos de PNL para

criar produtos de computacao para a educacáo, treinamento e de-

senvolvimento pessoal. É autor de mais de vinte programas de com
putador, entre eles o Mind Master, urna interface especial que per

mite ao computador receber e responder a padroes humanos de pen-

samento.
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TIM HALLBOM

Além de fornecer mais de 100 mil horas de treinamento em co-

municacáo e mudanca comportamental para pessoas e empresas pú

blicas e privadas, Tim tem dedicado milhares de horas em pesquisas

sobre o estresse, a saúde, estilo de vida e produtividade pessoal. Tam-

bém tem consultorio como terapeuta, onde vem trabalhando com pes

soas com problemas de saúde.

Tim tem o diploma de instrutor no campo da Programacáo Neu-

rolingüística e é assistente social, formado pela Universidade de Utah

em 1972. Atualmente é o presidente da Associacáo Nacional de Pro

gramacáo Neurolingüística.

SUZI SMITH

Após se formar em piano, Suzi Smith comecou por acaso a tra-

balhar com assisténcia social. Esta experiencia aumentou seu inte-

resse em ajudar as pessoas a melhorar seu estilo de vida. Em 1979,

comecou a estudar o relacionamento entre os padróes de comporta-

mentó e a saúde e ficou ainda mais interessada em ajudar os outros

a ter mais controle sobre seu bem-estar.

Desde 1978, tem trabalhado muito em treinamento de produti

vidade pessoal. Em 1981, com a colaboracáo de Tim Hallbom, criou

a Western States Training Associates, empresa que oferece treina

mento e consultoria a empresas públicas e privadas e na qual conti

nua a conduzir seminarios de treinamento.

É formada em música pela Universidade de Utah, recebeu o mes-
trado em Ciencias do Instituto Politécnico de Virginia e é diploma

da em PNL como practitioner, master practitioner e instrutora.

Para maiores informacoes sobre treinamento, favor escrever para:

Dynamic Learning Center

P.O. Box 1112

Ben Lomond, CA 95005

(408) 336 3457

Western States Training NLP of Utah

1569 East Waterbury Dr.

Salt Lake City, Utah 84121

(801) 278 1022



NOHAS PESSOAB

Fensamentos

"Aquáe que pode ver o que é iméivel pode faw o impossfreL"

Fkmk L Gaines
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NOIAS PESSOAB

Objetivos

"Objetivos sao sonhos com pmzps preestabdeck/os."
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NOIAS PESSOAB

Etapas de apio

"É bom aparar a grama enquanto éa está curta"

John Ktovas
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NOIAS PESSOAB

Diario de progresos

"É bom pensar bem, é saino pkmejar bem e, melhor e mais
sabio do que tuda é faner bem"

Proverbio persa
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NOIAS PESSOAIS

Idéias

"A mente é como um pára-quedas — só funciona quando abela."

Larde Thomas Dewar
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NOIAS PESSOAB

lista de Presentes

Amigos a quem enviar "crengas'
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ALÉM DA LÓGICA
Utilizando sistemas para a criatividade

e a resolucao de problemas

Joseph O'Connor, Ion McDermott

Apresenta a arte de pensar utilizando sistemas, o que significa empregar

padróes de pensamento que vao além dos fatos isolados e conceitos lógicos

tradicionais, estabelecendo conexóes mais profundas entre os eventos.

Fundamental, já que a nocáo de sistema se encontra presente em quase

todos os aspectos da vida.
REF. 10728 ISBN 978-85-323-0728-6

ATRAVESSANDO

Passagens em psicoterapia

Richard Bandler eJohn Crinder

Este livro estabelece a correlacao entre a programacáo neurolingüistica e a

estrutura da hipnose, transformando a "magia" dos estados alterados num

grande número de principios e técnicas especificas visando modificacáo de

comportamento. Os autores mostram assim como utilizar tais estados na

busca de urna mudanca pessoal, profunda, produtiva e evolucionaría.

RER 10179 ISBN 85-323-0179-7

A ESSÉNCIA DA MENTE
Usando seu poder interior para mudar

Steve Andreas e Connirae Andreas

Abordagem ao mesmo tempo poderosa e suave no campo da programa-

cao neurolingüistica, que permite superar os problemas da vida cotidiana.

A descoberta de caminhos para melhorar a auto-estima e os relaciona-

mentos e criar motivacóes positivas. Relatos de experiencias de pessoas

que tiveram suas vidas alteradas ao entrar em contato com seu poder inte

rior de transformacáo.

REF. 10417 ISBN 85-323-0417-6

KN0W-H0W

Como programar melhor o seu futuro

Leslie Cameron-Bandler, David Cordón e Michael Lebeau

Se vocé deseja transformar seus sonhos em realidade, manter hábitos sau-

dáveis de alimentado e saúde, deixar de fumar, ter urna vida sexual grati

ficante e ser um pai ou urna máe melhor, encontrará solucóes ñas técni

cas da programacao neurolingüistica.

REF. 10290 ISBN 85-323-0290-4



O MÉTODO EMPRINT
Um guia para reproduztr a competencia

Leslie Cameron-Bandler, David Cordón e Michoel Lebeau

Um livro de programado neurolingüística destinado a abrir caminhos para
se obter novas habilidades, talentos e aptidoes. Um método para transfor

mar possibilidades em realizacóes mediante a aquisicáo de novos padroes
mentáis de auto-ajuda.

REF '0396 ISBN 85-323-0396 X

MODERNAS TÉCNICAS DE PERSUASÁO
A VANTAGEM OCULTA EM VENDAS

DonaldJ. Moine eJohn H. Herd

O processo de vendas é muito mais do que um processo racional, já que

o emocional é básico para urna boa venda. O treino especial, ou a verda
dera "mágica de vendas" descrita neste livro, possibilitará ao vendedor
urna maior interacao com o cliente e, como resultado, um grande sucesso
de vendas.

REF- '°324 ISBN 85-323-0324-2

MUDANDO 0 SEU DESTINO
NOVOS INSTRUMENTOS DINÁMICOS DE ASTROLOGIA E DE

VISUALIZACÁO PARA FORMAR O SEU FUTURO

Mary Orser e Richard Zorro

Na época em que vivemos, antigás profecías estáo se realizando, segredos

esotéricos tomaram-se simples. Trata-se da era de Aquário, era de ouro para

a paz e esdarecmentos espirituais. Este livro é um guia para a vivencia dessa

grande transformacáo pessoal e global e urna forma de interferencia em
movimentos considerados inexoráveis.

REf '0149 ISBN 85-323-0149-5

iOJBAMMOSHJ

DESTINO

0 REFÉM EMOCIONAL
Resgate sua vida afetiva

Leslie Cameron-Bandler e Michael Lebeau

Murtas pessoas sao vltimas de suas emocoes, prisioneras de medos, tris
tezas ou mágoas. Este livro é urna análise de como e por que ocorrem as

emocóes, e como usá-las em beneficio próprio. Por meio de exerclcios de

PNL, os autores ensinam a utilizar nosso emocional de forma satisfatória e
produtiva.

REF. 10397 ISBN 85-323-0397-8 IjH

P REFEM
EMOCIONAL



RESIGNIFICANDO

Programado neurolincüística

e a transformacao do significado

Richard Bandler e John Grinder

O significado de qualquer evento depende da 'moldura' em que o perce-

bemos. Se mudamos a "moldura", mudamos o significado, E assim

mudam também as respectas e o comportamento da pessoa. Este livro

completa a proposta dos autores da programado neurolingüistica iniciada

com Sapos em principes e Atravessando.

REF 10233 ISBN 85-323-0233-5

solides

Antídotos práticos para problemas sexuais

e de relacionauento

Leslie Cameron-Bandler

Inspirado na programado neurolingüística, é conjunto de técnicas simples

e confiáveis para solucionar problemas sexuais e conjugáis. Sao sugestoes

para se conseguir exprimir paixáo, amor, intimidade e ternura, bem como

a lorma de utilizar toques, gestos, sons e sinais para ter experiencias pro-

lundas e enriquecedoras.

REF. 10064 ISBN 85-3230064-2

TRANSFORMANDO-SE...

Mais coisas que vocé nao sabe que nao sabe

Steve Andreas e Connirae Andreas

Neste livro, os autores aprofundam e ampliam a compreensáo de como,

através da linguagem, podemos ter acesso as experiencias passadas e

apresentam novas combinacóes, seqüéncias e caminhos para utilizá-las.

Sao explorados os padróes mentáis que nos fazem ser como somos e ole-

recidos os meios para rápidamente mudarmos nosso comportamento

REF. 10069 ISBM 85-3230069-3

USANDO SUA MENTE

AS COISAS QUE VOCÉ NAO SABE QUE NAO SABE

Richard Bandler

Num texto claro, Richard Bandler mostra as diversas manaras que usamos

para pensar sobre nossos problemas cotidianos e resolvélos.

Dependendo do tamanho, luminosidade, distancia das nossas imagens

internas, reagimos diferentemente aos mesmos pensamentos. A medida

que compreendemos esses principios, podemos mudar nossas experien

cias para reagir de um modo mais adequado.

REF. 10309 ISBN 85-3230309-9
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As arencas sao a base das realizares pessoais de

cada individuo. Este revolucionario livro de Roben

Ditts, Tim Hallbom e Suzi Smith aprésenla técnicas,

a partir da ProgramacSo Neurolfnguistica, que

permitiráo que vocé identifique rápidamente e

remodele suas crencas limitadoras. Aprenda aqui os

métodos mais recentes para:

• Mudar crencas que sustentam hábitos prejudiciais,

como fumar, comer em excesso ou usar drogas.

• Mudar processos de raciocinio que criam fobias e

temores irracionais.

* Treinar novamente o sistema imunológico para

eliminar alergias e lídar com sucesso contra o

cáncer, a AIDS e outras doencas.

• Aprender estrategias para transformar crencas

"doentias" em sínteses duradouras de bem-estar.

Robert Dílts é autor, criador e consultor em

Programadlo Neurolinguística, desde que ela foi criada

por John Grinder e Richard Bandler. Tim Hallbom é

instrutor de ProgramacÉio Neurolinguistica e

especialista na área de saúde. Suzi Smith é especialista

na área de treinamento de produtividade pessoal.


