
Um	  Espaço	  Mental	  povoado	  de	  camarões	  

O	  mais	  espantoso	  para	  mim	  na	  nova	  psicologia	  do	  Espaço	  Mental	  é	  a	  velocidade	  com	  que	  se	  
chega	  a	  uma	  diagnose.	  E	  logo	  de	  seguida	  segue-‐se	  algo	  com	  caráter	  de	  “milagre”:	  move-‐se	  
uma	  peça	  dos	  componentes	  no	  mundo	  imaginário	  das	  relações	  sociais	  do	  cliente	  e	  
imediatamente	  observamos	  estupefactos	  uma	  transformação	  e	  alívio	  em	  toda	  a	  sua	  fisiologia.	  

Uma	  das	  problemáticas	  com	  que	  eu	  entretanto	  me	  tenho	  deparado	  é	  a	  dificuldade	  de	  
sobrevivência	  financeira	  se	  se	  quer	  utilizar	  o	  Panorama	  Social	  Mental	  profissionalmente.	  Já	  me	  
aconteceu	  pedir	  ao	  cliente	  para	  reservar	  duas	  horas	  para	  uma	  consulta	  e	  passada	  meia	  hora	  é	  
tão	  grande	  o	  impacto	  do	  insight	  que	  o	  cliente	  não	  está	  em	  estado	  de	  continuar.	  Demasiado	  
rápido.	  

A	  melhor	  que	  me	  aconteceu	  foi	  já	  aqui	  há	  uns	  anos	  atrás.	  Passou-‐se	  com	  um	  cursista	  meu	  de	  
um	  PNL	  Practitioner.	  Ele	  tinha	  acabado	  de	  receber	  do	  seu	  pai	  a	  presidência	  da	  sua	  empresa	  e	  
viu-‐se	  rodeado	  de	  diretores	  numa	  direção	  em	  que	  imperavam	  conflitos,	  rotina,	  interesses	  
pessoais,	  ciúme,	  etc.	  Pediu-‐me	  ajuda	  e,	  tal	  como	  é	  usual	  nestes	  casos,	  combinámos	  um	  jantar	  
numa	  luxuosa	  cervejaria.	  Como	  não	  me	  pareceu	  adequado	  fazer	  uma	  investigação	  das	  
personificações	  em	  causa	  de	  forma	  visual,	  e	  como	  só	  tinha	  camarões	  à	  mão,	  passámos	  uma	  
parte	  da	  noite	  jogando	  com	  as	  localizações	  dos	  diversos	  camarões	  representantes	  dos	  
elementos	  da	  direção.	  

No	  próximo	  módulo	  do	  Practitioner	  parece	  entretanto	  ter	  havido	  uma	  grande	  transformação	  
na	  empresa.	  Muito	  dos	  problemas	  foram	  resolvidos	  com	  a	  saída	  de	  alguns	  diretores,	  entrada	  
de	  outros	  e	  deslocação	  de	  funções.	  

Hoje,	  passados	  uns	  anos,	  a	  sua	  empresa	  é	  uma	  multinacional	  localizada	  em	  diversas	  partes	  do	  
mundo	  e	  o	  meu	  honorário	  resumiu-‐se,	  naquela	  noite,	  num	  jantar	  de	  camarões.	  
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Een Mental Space bewolkt van garnalen  

(Een mentale ruimte bewoond door garnalen) 

 
Het verbazingwekkende van de nieuwe psychologie van Mental Space is voor me  de 
snelheid waarmee wij tot een diagnose aankomen. En dat wordt onmiddellijk gevolgd 
door iets met het karakter van een "wonder": we bewegen een deel van de 
componenten in de verbeelding´s wereld van de sociale relaties van de client en 
meteen zien we verbaasd  een transformatie en opluchting in zijn hele fysiologie. 
 

Een van de problematieken die ik ondertussen heb ondervonden is het de 
moeilijkheidgraad van het eigen financiële voortbestaan als je wilt het Sociaal 
Panorama professioneel gaan gebruiken. Het is me al overkomen om de client te 
vragen  twee uur voor een consult te reserveren en na een half uur is de inzicht en 
impact in het clieent zo groot dat hij niet in staat is om verder te gaan. Veels te snel! 
 

Het beste dat er met mij gebeurde, is het al een paar jaar geleden geweest. Het heeft  
met een cursist van een NLP Practitioner plaats gehad. 

Hij had net de taak de presidentschaap van het bedrijf van zijn vader overgenomen  en 
bevond zich omringd door direkteuren in een direktie waarin zegvierden conflicten, 
routine, eigenbelang, jaloezie, etc. Hij vroeg me om hulp en, zoals gebruikelijk in deze 
gevallen is, makten we een afspraak voor een diner in een portugese luxueuse 
brouwerij. Omdat het mij niet gepast leek om een onderzoek naar de betrokken 
personificaties op visuele wijze daar te doen, en wij slechts garnalen bij de hand 
hadden, brachten we een groot deel van de nacht door het te spelen met de locaties 
van de garnalen die vertegenwoordigden de verschillende bestuursleden. 

In de volgende module van de cursus voor NLP Practitioner bleek dat er ondertussen 
een belangrijke verandering in het bedrijf te zijn geweest. Veel van de problemen zijn 
opgelost met het vertrek van een aantal bestuurders, andere nieuwe mensen zijn 
aangenomen en nog anderen wisselden van functie. 
 

Vandaag, na een paar jaar, zijn bedrijf is een multinational gevestigd in verschillende 
delen van de wereld.  Kortom, mijn winst die nacht was een diner van garnalen. 

 

José Figueira, 
Andragoog, Trainer NLP en Sociaal Panorama Consultant	  


