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PRESSUPOSIÇÕES DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGÜÍSTICA  
 

PRESSUPOSIÇÕES SOBRE COMPORTAMENTOS E RESPOSTAS HUMANAS.  

 

PRESSUPOSIÇÕES DE PROCESSAMENTO MENTAL.  

1. Mapa não é território (Korzybsky).  

2. As pessoas respondem de acordo com seus mapas internos (Korzybsky, Chomsky).  

3. O significado depende do contexto - o contexto controla o significado.  

4. Mente e corpo constituem a unidade funcional do ser humano, inescapavelmente um afeta o outro 
como um sistema holístico.  

5. Habilidades individuais funcionam pelo desenvolvimento e seqüenciamento do sistema 
representacional (Bandler, Grinder, Dilts, DeLozier) .  

6. O "rapport" exige que respeitemos e acompanhemos cada modelo de mundo das pessoas.  
 
 
PRESSUPOSIÇÕES SOBRE COMPORTAMENTOS E RESPOSTAS HUMANAS  

7. Pessoas e comportamentos descrevem fenômenos muito diferentes entre si. Nós "somos" mais do 
que nossos comportamentos.  

8. Cada comportamento é útil em algum contexto.  

9. Nós avaliamos o comportamento e as mudanças com base num contexto e na ecologia.  
 
 
PRESSUPOSIÇÕES DE COMUNICAÇÃO  

10. Nós não podemos viver sem comunicação com os outros.  

11. O modo como apresentamos nossa comunicação afeta a percepção e a recepção.  

12. O significado de nossa comunicação repousa nas respostas que obtemos, independentemente da 
intenção do comunicador.  

13. Não há fracasso; há apenas "feedback".  

14. A ecologia da comunicação sempre ocorre dentro de um sistema.  

15. A pessoa com mais flexibilidade comportamental terá mais influência no sistema.  
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16. Resistência indica falta de "rapport" e inflexibilidade do comunicador.  
 
 
PRESSUPOSIÇÕES DE APRENDIZADO, ESCOLHA E MUDANÇA  

17. As pessoas têm todos os recursos internos de que necessitam.  

18. Os seres humanos têm capacidade de aprender.  

19. Toda comunicação aumenta a escolha.  

20. As pessoas sempre fazem as melhores escolhas.  

21. As pessoas existem como responsáveis --- capazes de dirigir seus cérebros e controlar seus 
resultados.  

 


