
Programação Neurolinguística Transpessoal 

 

Eva Domínguez, natural de Málaga (Espanha) nascida a 18/8/1971. Entre outras formações 
estudou Sociologia, Trabalho Social e nos últimos anos formou-se  como Master en PNL 
Transpessoal  no Instituto Potencial Humano de Madrid com Gustavo Berttoloto y Techu Arranz, no 
qual também  teve contacto com Chi kung, pelo que na atutalidade está a formar-se como 
instrutora de Chi kung terapêutico na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa. 

 Na atualidade trabalha como terapeuta em Programação Neurolinguística Transpessoal 
ajudando as pessoas a conhecerem-se melhor e como elas têm feito os seus programas mentais, 
e como é que podem mudá-los chegando  aos seus inconscientes, á sua sabedoria interior, os 
centros de suas essencias e trabalhar suas próprias riquezas para levar uma vida em harmonia e 
felicidade. 

A Programação Neurolingüística, também chamada de PNL, foi desenvolvida pelos teóricos 
Richard Bandler e John Grinder,  e pode-se definir como “o estudo de como representamos a 
realidade em nossas mentes e de como podemos perceber, descobrir e alterar esta representação 
para atingirmos resultados desejados." Nos desenvolvimentos posteriores, realizados muitos deles 
por Robert Dilts, inclui o trans-pessoal/espiritual dentro do Modelo dos níveis neurológicos.  

 

 

A expressão “Programação Neurolingüística Transpessoal” compreende quatro ideias simples: 

1. "Programação" refere-se às crenças e ideias que o sujeito recebe de diversas formas, e fontes que 
ficam armazenadas como um programa a ser seguido (LAWLEY e TOMPKINS, 2008).   
 

2. "Neuro" refere-se à ideia fundamental de que todas as experiências nascem dos processos 
neurológicos da visão, audição, olfato, paladar e tato. Refere-se aos canais de percepção através 
do qual o indivíduo constrói o próprio mundo interno e as experiências subjetivas (LAWLEY e 
TOMPKINS, 2008).  

 

3. “Linguística” refere-se à forma como a linguagem é usada para entender a experiência, ordenar os 
pensamentos e comportamentos e comunicar-se consigo e com os outros. Os padrões de 
linguagem refletem quem a pessoa é e como ela pensa.  

 

4. “Trans-pessoal”  propõe uma concepção de unidade do ser humano, e seu objetivo primordial é de 
Modelar o nosso aspecto Essencial, que é, para nós, a origem e núcleo de nossa existência, 
integrador de nossos pensamentos, emoções, crenças, valores e hábitos, e onde está a 
informação do que somos e a potencialidade do que podemos Ser como parte do Grande Corpo da 
Humanidade. 

 



 

A PNL Transpessoal aplica-se nas seguintes áreas: 

• Na Psicologia Desportiva. 
• Na Educação. 
• Na Saúde. 
• No Direito. 
• Na Organização. 
• Na Terapia. 
• No Desenvolvimento Humano. 

Desde este abordagem da Programação Neurolinguística Transpessoal e os conhecimentos 
adquiridos noutras disciplinas como o Chi kung e Terapia Gestalt desenvolve a suas terapias 
individuais e workshops.  

Na atualidade está a desenvolver o Programa “ Chega à fonte das tuas proprias riquezas” em 
diferentes lugares de Portugal e Espanha. 

 Este programa consta dos seguintes workshops: 

•  REENCONTRO DA VIDA: DESAPEGO. 

•  APRENDER A ACEITAR I: EXPLORA E INTEGRA AS LUZES E AS SOMBRAS DO TEU SER. 

•  APRENDER A ACEITAR II: EXPLORA E MUDA AS TUAS LIMITAÇÕES PARA DISFRUTAR. 

•  APRENDER A ACEITAR III- A FORÇA DA NEGAÇÃO. 

•  APRENDER A ACEITAR IV-CRESCER DAS DIFERENÇAS. 

•  APRENDER A ACEITAR V-GERIR AS DIFICULDADES. 

•  MELHORA A TUA COMUNICAÇÃO CONSCIENTE. 

•  O PODER DE VIVER O DUELO DA VIDA. 

•  EXPLORA E RECONCILIA-TE COM AS TUAS EMOÇÕES. 

•  REENCONTRO COM A TUA CRIANÇA INTERIOR. 

•  EXPLORA E MUDA AS LIMITAÇÕES DAS TUAS LEMBRANÇAS. 

•  EXPLORA E POTENCIA OS TEUS RECURSOS PROPRIOS PARA PLANOS FUTUROS. 

 

 

 


