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PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA

Neuro  Cérebro

Nossos comportamentos nascem dos 

processos neurológicos dos 5 sentidos.

Lingüística     Linguagem

Usamos a linguagem para ordenar nossos pensamentos 

e comportamentos,  e nossa comunicação com os outros.

Programação    Procedimento

Como organizamos nossas idéias 

à fim de produzir resultados 



OBJETIVO DA PNL & DA NEUROSSEMÂNTICA 

Capacitar as  pessoas a  assumir 

o  controle  da  sua  própria vida.

Ter consciência que suas imagens, vozes e 

sensações  internas  pertencem  a elas e que 

podem manipular estas  imagens, vozes e sensações  

de maneira que as faça ter melhores resultados.



NEUROSSEMÂNTICA - NS

Tendo como fundamento a PNL a NS é 

uma forma avançada de PNL.

Enquanto PNL foca na mente representativa,

a NS foca na mente autorreflexiva. 

Ela visa atualizar nossos  significados em 

performances  e ações, fechando o gap saber-fazer. 



Significado: “Ideias” que uma pessoa mantem na mente sobre algum evento, 

palavra ou experiência. 

O que a pessoa representa dentro do teatro da sua mente, a linguagem usada 

para descrevê-lo; os estados que resultam disso, a maneira que a pessoa 

avalia algo.



Meta-Estado

Um estado mental-emocional acerca de um 

outro estado, como sentir-se alegre acerca 

de aprender, aceitar a tristeza, ter medo da 

raiva, etc.
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Alguns Princípios da NS

1. O significado acontece dentro da gente; ele não existe lá fora.

2. O significado é feito de múltiplas camadas de consciência autorreflexiva.

3. Antes de ensinar os outros aplique a si mesmo.

4. A pessoa nunca é o problema; o frame é sempre o 

problema.

5. Quem estabelece o frame controla o jogo.



6. Descontraia-se: quando fica sério - você fica burro.

7. Você se torna “ininsultável” quando sabe ser gloriosamente falível.

8. Um comunicador profissional distingue  descrição de avaliação (julgamento). 

9. Podemos semanticamente carregar e descarregar significados.

10. Se não estiver incorporado à sua neurologia, você realmente não sabe algo.

Alguns Princípios da NS



Variáveis-chave da Neurossemântica 

1- SIGNIFICADO

2- NEUROLOGIA

3- PERFORMANCE

4- DESENVOLVIMENTO

5- AUTORREALIZAÇÃO

6- JOGO INTERNO & EXTERNO (Psico-Lógica)

7- MODELAGEM















DA MENTE PARA O MÚSCULO 

Fechando a Lacuna Saber-Fazer

1- PRINCÍPIO: Identifique um princípio que deseja incorporar em seus músculos.  

 Eu sei / compreendo......

2- CRENÇA: Descreva o princípio como uma crença.  Eu acredito......

3- DECISÃO: Declare a crença como uma decisão.  Eu vou.......

4- EMOÇÃO: Declare a decisão como um sentimento ou uma experiência.

 Eu estou sentindo......

5- AÇÃO: Dê um passo à frente e declare como uma ação

 De hoje / amanhã em diante eu vou fazer........

6- Coloque a ação na espiral de seus níveis mentais mais elevados.


