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REALINHAMENTO DE REALINHAMENTO DE 
VALORES COM TERAPIA VALORES COM TERAPIA 

DA LINHA DO TEMPODA LINHA DO TEMPO

GeisaGeisa CamargoCamargo
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PRESSUPOSTOSPRESSUPOSTOS DA TLTDA TLT

OO Inconsciente armazena e organiza memInconsciente armazena e organiza memóórias na rias na 
forma de uma rede de eventos,ligados entre si por forma de uma rede de eventos,ligados entre si por 
experiências sensoriais comuns (emoexperiências sensoriais comuns (emoçções)ões)

Eventos Eventos Emocionais 
Significativos

Emoções e sensações

Passado

Agora
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PRESSUPOSTOS DA TLTPRESSUPOSTOS DA TLT

Em cada arquivo emocional da coleEm cada arquivo emocional da coleçção de memão de memóórias, rias, 
hháá um primeiro evento (causa raiz)um primeiro evento (causa raiz)

Primeiro Evento

Eventos Emocionais 
Significativos

Passado

Agora
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São as  primeiras experiências de São as  primeiras experiências de 
encadeamentos emocionaisencadeamentos emocionais
São experiências não traumSão experiências não traumááticasticas
São inconscientesSão inconscientes
Com freqCom freqüüência são simbência são simbóólicaslicas
Permitem a limpeza de  todo o ArquivoPermitem a limpeza de  todo o Arquivo
Permitem eliminar traumas e fobias sem  o  Permitem eliminar traumas e fobias sem  o  
reencontro com experiências dolorosasreencontro com experiências dolorosas

AS CAUSAS AS CAUSAS -- RARAÍÍZESZES
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CAUSAS RACAUSAS RAÍÍZESZES

Permitem limpar:Permitem limpar:

EmoEmoççõesões
CrenCrenççasas
Decisões LimitantesDecisões Limitantes
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A LINHA DO TEMPOA LINHA DO TEMPO

Elemento chave para o entendimento da Elemento chave para o entendimento da 
personalidade.personalidade.

Armazena decisões e emoArmazena decisões e emoçções.ões.

Consciente ou inconscientemente, as Consciente ou inconscientemente, as 
decisões que tomamos no passado guiam decisões que tomamos no passado guiam 
nosso comportamento no presente.nosso comportamento no presente.

A maneira como armazenamos memA maneira como armazenamos memóórias rias 
influi em como vivemos nossas vidas e influi em como vivemos nossas vidas e 
lidamos com o tempo.lidamos com o tempo.
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TERAPIA DA LINHA DO TEMPO TERAPIA DA LINHA DO TEMPO 

Terapia breve altamente eficazTerapia breve altamente eficaz

AplicAplicáável ao vel ao coachingcoaching

NeutralizaNeutralizaçção de Crenão de Crençças e Decisões Limitantes em terapia as e Decisões Limitantes em terapia 
e e CoachingCoaching

Tem vTem váárias possibilidades de aplicarias possibilidades de aplicaçção, dentre elas:ão, dentre elas:

EQUILIBRIO DE EQUILIBRIO DE ÁÁREAS DA VIDA PELO REAS DA VIDA PELO 
ALINHAMENTO DE VALORESALINHAMENTO DE VALORES
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VALORESVALORES

Filtros inconscientesFiltros inconscientes

OrganizaOrganizaçção firme de crenão firme de crençças em relaas em relaçção ao ão ao 
modo de vida e a coisas que são importantes modo de vida e a coisas que são importantes 
(condutas e estados de existência)(condutas e estados de existência)

Maneira pela qual avaliamos se nossas aManeira pela qual avaliamos se nossas açções ões 
valeram ou não valeram, se são certas ou valeram ou não valeram, se são certas ou 
erradaserradas

Fonte de motivaFonte de motivaçção (mobilizam a energia ão (mobilizam a energia 
para a busca do que para a busca do que éé significativo)significativo)
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ORIGEM DOS VALORESORIGEM DOS VALORES

FamFamíílialia

AmigosAmigos

Igreja ou ReligiãoIgreja ou Religião

EscolaEscola

GeografiaGeografia

EconomiaEconomia

MMíídiadia
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ÁÁREAS DA VIDAREAS DA VIDA

PROFISSIONALPROFISSIONAL

RELACIONAMENTO FAMILIARRELACIONAMENTO FAMILIAR

RELACIONAMENTO AFETIVORELACIONAMENTO AFETIVO

RELACIONAMENTO SOCIALRELACIONAMENTO SOCIAL

SASAÚÚDE E ENERGIADE E ENERGIA

DESENVOLVIMENTO PESSOALDESENVOLVIMENTO PESSOAL

DESENVOLVIMENTO ESPIRITUALDESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL

LAZERLAZER
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METAPROGRAMAS DE MOTIVAMETAPROGRAMAS DE MOTIVAÇÇÃO ÃO 
(VALORES)(VALORES)

Cada valor tem um Cada valor tem um metaprogramametaprograma de direde direçção ão 
da motivada motivaçção:ão:

–– AproximaAproximaçção ão 
–– AfastamentoAfastamento

Cada um representa um foco de atenCada um representa um foco de atençção do ão do 
inconscienteinconsciente

Afastamentos são Decisões LimitantesAfastamentos são Decisões Limitantes
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COMO PERCEBER AFASTAMENTOS? COMO PERCEBER AFASTAMENTOS? 
((PERGUNTAS DO TERAPEUTA/COACHPERGUNTAS DO TERAPEUTA/COACH))

““___________ (o valor) ___________ (o valor) éé importante para importante para 
você, não você, não éé??””

(Observar o sim do cliente)(Observar o sim do cliente)

““Por que _________(valor) Por que _________(valor) éé importante importante 
para você?para você?””
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COMO PERCEBER AFASTAMENTOS? COMO PERCEBER AFASTAMENTOS? 
((RESPOSTAS DO CLIENTERESPOSTAS DO CLIENTE))

NEGANEGAÇÇÕES ÕES –– ““Eu não sou capazEu não sou capaz””

COMPARACOMPARAÇÇOES OES –– mais, melhor, suficientemais, melhor, suficiente

NECESSIDADES E IMPOSSIBILIDADESNECESSIDADES E IMPOSSIBILIDADES-- Tenho que, devo Tenho que, devo 
preciso,sou obrigado, etc. ou preciso,sou obrigado, etc. ou éé impossimpossíível,não posso, não vel,não posso, não 
consigo,jamais, etc.consigo,jamais, etc.

QUANTIFICADORES UNIVERSAIS QUANTIFICADORES UNIVERSAIS –– Tudo, sempre, nada Tudo, sempre, nada 
nunca (generalizanunca (generalizaçções)ões)

CRENCRENÇÇAS AS –– ““Eu não posso fazer issoEu não posso fazer isso””

CLIENTE NÃO ESTCLIENTE NÃO ESTÁÁ NA CAUSA NA CAUSA –– Reconhecimento, Reconhecimento, 
fidelidade, valorizafidelidade, valorizaçção, ser amado ( o atingimento do valor ão, ser amado ( o atingimento do valor 
depende do outro)depende do outro)
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REALINHAMENTO DE VALORESREALINHAMENTO DE VALORES

ÉÉ um processo, com passos integrados entre sium processo, com passos integrados entre si

Afastamentos podem ser limpos com TLT , com PNL Afastamentos podem ser limpos com TLT , com PNL 
(Reimprinting, Processo de mudan(Reimprinting, Processo de mudançça de crena de crençças), com as), com 
LingLingüíüística Quântica, ou STEstica Quântica, ou STE

Hierarquia de valores se transforma, Hierarquia de valores se transforma, 
consequentementeconsequentemente

Traz mudanTraz mudançças positivas e profundas na as positivas e profundas na áárea de vida rea de vida 
trabalhadatrabalhada

Permite ao cliente construir uma nova histPermite ao cliente construir uma nova históória pessoalria pessoal
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InformaInformaçções Adicionaisões Adicionais

Sobre a Terapia da Linha do Tempo:Sobre a Terapia da Linha do Tempo:

www.terapiadalinhadotempo.netwww.terapiadalinhadotempo.net

Cursos e FormaCursos e Formaçção:ão:

www.metaprocessos.com.brwww.metaprocessos.com.br

Contato com Contato com GeisaGeisa Camargo:Camargo:

geisa.camargo@uol.com.brgeisa.camargo@uol.com.br


