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SeaPNL(ProgramaçãoNeu-
rolingüística) tivesse que ser
apresentada num seminário de
minutos, o apresentador, des-
creve Joseph O’Connor, um
dos estudiosos do tema, diria
que, para uma pessoa ser bem-
sucedida, ela só precisaria ter
em mente três coisas: saber o
que quer; estar alerta e recepti-
vaparaobservaroqueestácon-
seguindo; e continuar mudan-
doatéconseguiroquequer.
Conhecida como a modela-

gem da excelência humana, a
PNL foi criada nadécada de 70,
na Universidade da Califórnia
(EUA), por Richard Bandler e
John Grinder. Partindo do
pressuposto de que todos os
seres humanos possuem os
mesmos recursos internos, os
dois “modelaram” homens no-
táveisemdiversoscampos.
“Utilizando principalmente

a lingüística e os comporta-
mentos não-verbais para co-
municar-se com o inconscien-
te, os dois descobriram que era
possível ‘programá-lo’ para o
sucesso epara amudança efeti-
va em diversas áreas da vida”,
diz Nicolai Cursino dos Santos,
“trainer” em PNL pela Neuro-
linguistic Programming Uni-
versity (EUA) e criador do cur-
soPractitioneremPNL(SP).
Ministrado num refúgio da

civilização, o Spa Ch’An Tao
(www.spachantao.com.br),
na serra do Japi (SP), o curso
tem 140 horas, divididas em
cinco módulos, totalizando 16
dias. A próxima turma inicia-se
em agosto. O primeiromódulo,
feito pelaFolha, faz uma intro-
duçãoàPNL.
A programação neurolin-

güística envolve processos

neurológicos dos cinco senti-
dos. E também ouso da lingua-
gem para ordenar pensamen-
tos e comportamentos. Agora,
na terceira geração, introduziu
elementos relacionados ao
campo energético gerado pela
interaçãoentreaspessoas.

Resultados
Parece complicada, mas a

PNLé simples e traz resultados
rápidos. Aguça percepções.
Mostra como nosso cérebro
possui uma capacidade limita-
da de processamento simultâ-
neo de informações conscien-
tes. E como as “filtramos”, fo-
cando aquelas que são interes-
santes segundo as nossas cren-
çaseosnossosvalores.
Ver além desse “mapa pró-

prio” é um dos exercícios da
PNL. Assim como entrar em
sintonia comas pessoas comas
quais nos relacionamos. Estu-
dar tom, volumeeritmodevoz;
palavras marcantes; assuntos
emcomum;estadointerno.
Outro é aprender a elaborar

um objetivo: formulá-lo bem,
colocar a meta sob nosso con-
trole direto, ser positivo. E,
principalmente, avaliar se ele é
“ecológico”, isso é, as conse-
qüências da obtençãodesse ob-
jetivo tantona nossa vida como
emnossosrelacionamentos.
O que chama a atenção no

curso são as experimentações
dosparticipantesemexercícios
que entram no inconsciente
deles e de terceiros. Se um fil-
me pode comover alguém, de-
terminadas perguntas podem
desencadear reações sérias em
pessoas emocionalmente frá-
geis.E issomerececautela.

Practitioner em PNL, com certificação interna-
cional (www.accendere.com.br e www.ilumi-
nattabrasil.com.br)

OS MANDAMENTOS

Conheçaos14precei-
tosdaProgramação
Neurolingüística

)1) As pessoas reagem ao seu
própriomapadarealidade e não
à realidade em simesma
) 2) Cada um faz omelhor que
pode, considerando o contex-
to e os recursos que tem
naquelemomento
) 3) Todo comportamento tem
uma intençãopositiva
) 4) Todo comportamento foi
útil no contexto emque ele foi
criado
)5) Não existem erros, apenas
resultados
)6)Aspessoas têm—ou
podemcriar— todososrecursos
de que necessitam para agir
efetivamente
)7)Mente e corpo formamum
sistemaúnico
) 8) Se você continuar a fazer
as coisasexatamente como
sempre fez, continuaráaobter
osmesmosresultados
) 9) Ter uma escolha émelhor
do que não a ter
)10)Osignificadodasua
comunicaçãoéa reação que
você obtém
)11)É impossível não se
comunicar
)12)Nossaenergia flui
paraondecolocamosanossa
atenção
)13)Seumapessoaécapaz
de fazerdeterminada coisa, é
possívelmodelá-la eensinar
outras pessoas a fazerem
omesmo
)14)Amodelagemdeum
desempenhodesucesso levaà
excelência

Exercícios deprocessos neurológicosparaexpandir a visão

cursos
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