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SinergiaSinergia
•• Funcionamos como um todo mesmo que não o saibamos ou que não Funcionamos como um todo mesmo que não o saibamos ou que não 

o aceitemos, enquanto indivo aceitemos, enquanto indivííduos, enquanto sociedade, enquanto duos, enquanto sociedade, enquanto 
mundo, enquanto planeta... E com certeza todos nmundo, enquanto planeta... E com certeza todos nóós queremos s queremos 
funcionar bem. Em um organismo, esse bom funcionamento funcionar bem. Em um organismo, esse bom funcionamento éé
caracterizado pelo fato de seus vcaracterizado pelo fato de seus váários componentes atuarem juntos rios componentes atuarem juntos 
de maneira natural e espontânea, em harmonia com o todo. de maneira natural e espontânea, em harmonia com o todo. 

•• A isto dA isto dáá--se o nome de se o nome de sinergiasinergia, do grego , do grego synsyn--ergosergos, que significa , que significa 
"trabalhar junto". Sinergia não implica qualquer coa"trabalhar junto". Sinergia não implica qualquer coaçção ou ão ou 
coibicoibiçção, nem surge por um esforão, nem surge por um esforçço deliberado.o deliberado.

•• Cada elemento do sistema trabalha individualmente para atingir Cada elemento do sistema trabalha individualmente para atingir 
seus prseus próóprios fins, que podem ser os mais variados. E, no entanto, prios fins, que podem ser os mais variados. E, no entanto, 
eles espontaneamente agem de maneira que favorece a todos. eles espontaneamente agem de maneira que favorece a todos. 



Sinergia, exemploSinergia, exemplo

•• Um exemplo excelente de um sistema com alta sinergia Um exemplo excelente de um sistema com alta sinergia éé o nosso o nosso 
corpo. Somos um agrupamento sortido de vcorpo. Somos um agrupamento sortido de váários trilhões de crios trilhões de céélulas lulas 
individuais, cada uma agindo em seu prindividuais, cada uma agindo em seu próóprio interesse e, todavia, prio interesse e, todavia, 
contribuindo simultaneamente para o bem comum. Sinergia em um contribuindo simultaneamente para o bem comum. Sinergia em um 
organismo organismo éé a essência da vida e esta essência da vida e estáá intimamente ligada intimamente ligada àà sasaúúde. de. 

•• Quando, por algum motivo, a sinergia diminui e o organismo como Quando, por algum motivo, a sinergia diminui e o organismo como 
um todo não recebe a plena cooperaum todo não recebe a plena cooperaçção de suas diversas partes ão de suas diversas partes 
constituintes, ele adoece. constituintes, ele adoece. 

•• TambTambéém nos grupos sociais a sinergia indica atm nos grupos sociais a sinergia indica atéé que ponto as que ponto as 
atividades de um indivatividades de um indivííduo contribuem para o grupo como um todo: duo contribuem para o grupo como um todo: 
grupos com alta sinergia tendem a ter poucos conflitos. grupos com alta sinergia tendem a ter poucos conflitos. 



DifusãoDifusão
•• Ato de difundir, propagar.Ato de difundir, propagar.
•• DivulgaDivulgaçção de uma mensagemão de uma mensagem

DifundirDifundir
•• Espalhar.Espalhar.
•• Expandir.Expandir.
•• Propagar, divulgar.Propagar, divulgar.



Difusão da PNLDifusão da PNL

•• Existem diversos canais de comunicaExistem diversos canais de comunicaçção, atravão, atravéés s 
dos quais uma inovados quais uma inovaçção ão ““infecinfecççãoão”” pode difundirpode difundir--se, se, 
embora o campeão seja a divulgaembora o campeão seja a divulgaçção de pessoa ão de pessoa 
para pessoa (boca a boca). para pessoa (boca a boca). 

•• O agente da mudanO agente da mudançça (profissionais da PNL) exerce a (profissionais da PNL) exerce 
um papel muito importante na velocidade dessa um papel muito importante na velocidade dessa 
adoadoçção.ão.



Difusão da PNLDifusão da PNL

•• Artigo: A DIFUSÃO DA PNLArtigo: A DIFUSÃO DA PNL
Por Por JayJay ArthurArthur

•• Existe uma estratExiste uma estratéégia clara de decisão gia clara de decisão 
que as pessoas usam para adotar ou que as pessoas usam para adotar ou 
rejeitar uma inovarejeitar uma inovaçção.ão.

O artigo vai ser disponibilizado no site,O artigo vai ser disponibilizado no site,
na pna páágina do Congressogina do Congresso



Difusão da PNL no BrasilDifusão da PNL no Brasil

•• Hoje o canal de comunicaHoje o canal de comunicaçção ão 
mais eficiente pra difundir mais eficiente pra difundir 
ididééias ias éé a Internet.a Internet.

•• Por isso criamos o Golfinho Por isso criamos o Golfinho ––
informativo de PNL, o portal informativo de PNL, o portal 
da PNL no Brasil.da PNL no Brasil.



Busca por PNL e Busca por PNL e NeurolingNeurolingüíüísticastica



Acessos na InternetAcessos na Internet



PNL no BrasilPNL no Brasil
Você sabia que o primeiro Workshop de PNL no Brasil foi realizadVocê sabia que o primeiro Workshop de PNL no Brasil foi realizado em o em 19791979, , 

no Rio de Janeiro, dirigido por John O. no Rio de Janeiro, dirigido por John O. StevensStevens (que depois mudou seu nome (que depois mudou seu nome 
para para SteveSteve AndreasAndreas) e organizado por D) e organizado por Déécio cio CassariniCassarini? ? 

Você pode conferir na pVocê pode conferir na páágina 10 do livro gina 10 do livro Sapos em PrSapos em Prííncipesncipes. . 

Você sabia que a traduVocê sabia que a traduçção de ão de A Estrutura da MagiaA Estrutura da Magia
foi publicada no Brasil em 1977?foi publicada no Brasil em 1977?

Você sabia que a traduVocê sabia que a traduçção de ão de Sapos em PrSapos em Prííncipesncipes
foi lanfoi lanççada no Brasil em 1982? ada no Brasil em 1982? 

Você sabia que jVocê sabia que jáá em 1989 existia um livro sobre PNL de autor brasileiro? em 1989 existia um livro sobre PNL de autor brasileiro? 
((Pare de SofrerPare de Sofrer -- Um Caminho para a Liberdade, SaUm Caminho para a Liberdade, Saúúde e Alegria de Viver de e Alegria de Viver 

AtravAtravéés da Programas da Programaçção ão NeuroNeuro--lingulinguíísticastica -- dos psicdos psicóólogos Luiz Otlogos Luiz Otáávio, vio, 
Regina e Del Rodrigues, Editora CONEDI). Regina e Del Rodrigues, Editora CONEDI). 

http://www.golfinho.com.br/livrosn/liv019.htm
http://www.golfinho.com.br/livrosn/liv001.htm
http://www.golfinho.com.br/livrosn/liv127.htm
http://www.golfinho.com.br/livrosn/liv127.htm
http://www.golfinho.com.br/livrosn/liv127.htm


Golfinho Golfinho –– Portal da PNL no BrasilPortal da PNL no Brasil



DivulgaDivulgaçção no Golfinhoão no Golfinho



Agenda de Cursos e EventosAgenda de Cursos e Eventos



Institutos e Centros de PNLInstitutos e Centros de PNL



Profissionais de PNLProfissionais de PNL



Profissionais Profissionais –– informainformaçções adicionaisões adicionais



ArtigosArtigos



Livros de PNLLivros de PNL



Livros de PNL por autorLivros de PNL por autor



Livros de PNL Livros de PNL -- detalhesdetalhes



FFóórum do Golfinhorum do Golfinho



FFóórum de PNLrum de PNL



Mural para grupos de EstudoMural para grupos de Estudo



CDCD’’s e Vs e Víídeosdeos



LinksLinks (para criar sinergia e difusão)(para criar sinergia e difusão)



Busca no siteBusca no site



CadastroCadastro



GlossGlossáário de PNLrio de PNL



Tradutor deTradutor de termos de PNLtermos de PNL



Sites indicadosSites indicados

www.golfinho.com.brwww.golfinho.com.br

www.metaforas.com.brwww.metaforas.com.br

www.metas.com.brwww.metas.com.br

http://www.golfinho.com.br/
http://www.metaforas.com.br/
http://www.metas.com.br/
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