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PREFÁCIO
Qual é a pergunta que muitos de nós gostaríamos de ver respondida? Qual
seria o principal pedido que faríamos à lâmpada de Aladino?
Para muitas pessoas, seria, possivelmente, a forma para encontrarem paz e
bem-estar interior e alcançarem, assim, um estado de felicidade.
Um habitante de outro planeta, ao aterrar aqui e olhando à sua volta, poderia pensar que paz, bem-estar, felicidade ou construir a vida que se quer e ter
sucesso, ou seja, o significado que quisermos dar à nossa vida, está facilmente
ao alcance de todos.
Qual é a razão do seu engano? O que é que não funciona na maneira como
este extraterrestre perceciona o que viu e ouviu à sua volta?
É muito simples. Ele não viu as coisas como elas são na verdade, não sentiu o que se passava no interior das pessoas. Só deu atenção à publicidade, às
promessas de realização e prazer que se podem alcançar com o carro desta ou
daquela marca, com um aspirador, um iPhone, um par de ténis especial ou uma
viagem num cruzeiro às praias do paraíso…
A publicidade tomou conta do mundo. Tanto nos milhares de livros de autoajuda, como a própria PNL, é apresentada desta forma:
– Siga esta receita, transforme as suas representações mentais! E o milagre
aconteceu.
Vou falar de autodescoberta, transformação, realização de objetivos valiosos, desenvolvimento pessoal, realização de significados de vida que possamos
sentir como autênticos.
Os resultados positivos e extraordinários da aplicação das ferramentas da
PNL têm sido indiscutivelmente provados em todo o mundo. Mas, embora
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consciente do fabuloso efeito placebo resultante dos textos sonantes da publicidade, e tal como fiz no meu livro anterior, não é minha intenção contribuir
para a divulgação de uma metodologia de forma simplista. Sabemos que muitas intervenções não funcionam porque são esquecidos elementos essenciais.
Daí eu procurar pessoalmente e tentar perceber de forma constante o que é essencial no método e quais são as condições para que uma transformação possa
ser realmente eficaz e possa contribuir para o bem-estar num mundo melhor.
Diversos pontos-chave serão analisados neste ensaio sobre a Programação NeuroLinguística, alguns com um caráter paradoxal, como, por exemplo,
“Quanto menos desejar vivenciar uma determinada situação desconfortável,
mais desconforto sentirá!”, ou “Se não aceitar as coisas como elas são, elas nunca se transformarão!”.
Aprendemos que devemos ser fortes, lutar, esforçar-nos, fazer o nosso melhor, ultrapassar-nos, vencer, superar e mais umas tantas coisas deste género.
Muitas vezes, são precisamente estes valores, socialmente corretos, que contribuem para a nossa destruição física e psíquica, sendo, frequentemente, os
próprios causadores da impossibilidade de se alcançar aquilo que se quer.
São estes os aparentes paradoxos com que o leitor, se tiver paciência para
isso, se irá confrontar.
O que se pode esperar aqui, para além do que é comum em qualquer livro de PNL (mas também em muitos outros livros que representam diversas
correntes de autoajuda), é, sobretudo, uma atenção cuidada em relação aos
elementos imprescindíveis a ter em conta numa transformação significativa.
Para que uma mudança seja efetiva e se possa chegar a uma sensação de
bem-estar e harmonia, há que ter em conta certos princípios, os quais serão
aprofundados neste livro. Entre outros, refiro aqui já alguns que considero
como principais:
– Todo o comportamento, aprendizagem ou transformação são motivados
e ocorrem a nível inconsciente;
– A intenção positiva de qualquer hábito indesejável, comportamento não
funcional, convicção limitadora ou seja qual for a forma de mal-estar terá
sempre de ser respeitada e compreendida;
– O novo comportamento, crença, sensação ou traço de caráter deve ser
ecológico, quer dizer, deve oferecer mais vantagens para o indivíduo do
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que a situação antiga, tendo em consideração a pessoa na sua totalidade,
assim como as consequências para o sistema que a rodeia;
– A transformação deve ser, pois, sistemicamente aceitável, isto é, aceitável
para todas as possíveis subpersonalidades (“partes”) dentro da pessoa e
para o sistema maior que a engloba;
– Qualquer objetivo deve ser formulado em termos do que se quer, vivido
consciente e inconscientemente a partir do que se quer, e não do que não
se quer;
– O grau de sucesso na realização da mudança está diretamente relacionado
com a forma na qual se enquadra com o que a pessoa sente como sendo o
seu objetivo último ou propósito de vida;
– Os valores chamados de “aproximação” (formulados em termos do que se
quer, tais como liberdade, honestidade, respeito, amor, etc.) facilitam a mudança de forma harmoniosa, enquanto valores por “afastamento” (evitar a
desonestidade, a prisão, a desconsideração, o desamor, o desrespeito, etc.)
exigem muito desgaste e levam, muitas vezes, à realização do indesejável;
– Crenças ilimitadas são favoráveis, enquanto crenças limitadoras impedem
as iniciativas, destroem qualquer ação e inibem a criatividade e a inovação;
– Todas as relações pessoais e as atividades que exercemos devem estar de
acordo não só com os nossos valores, como também com as nossas tendências psicológicas naturais (os chamados “metaprogramas”). Caso contrário, a motivação é consciente e inconscientemente sabotada.
Todos estes são pressupostos importantes, mas são apenas alguns exemplos.
Espero que esta minha partilha seja relevante para os meus leitores e que
possa contribuir para todos aqueles que estão empenhados no caminho da
constante descoberta de si e que realizam, ou queiram realizar, a sua missão
pessoal, os seus significados de vida, contribuindo para um mundo melhor,
uma comunidade justa, digna, livre, em paz; um mundo onde as gerações futuras se orgulharão dos nossos atos.
Não é necessário ler o livro na ordem tradicional, do princípio ao fim; pode
saltar para o capítulo que lhe interessar mais. Se um parágrafo não for claro,
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na continuação da leitura, certamente se fará luz. E se um ou outro parágrafo
parecer muito técnico ou aborrecido, é uma questão de passar à frente.
O meu grande desejo desde já é, sobretudo, que cada leitor encontre, no
mais fundo de si, a verdade destas palavras:
Existo
Sou um ser precioso
Sou importante
Sou especial
Sou central
Sou bem-vindo
O meu lugar é aqui
Tenho direito a este meu lugar
Sou capaz
Mereço
Tenho algo importante a transmitir ao mundo

José Figueira
Outubro 2014

