Practitioner em Programação
Neurolinguística (PNL)
A Prática de Conhecer Você Mesmo!

Introdução
Como você enxerga o mundo?
Você tem controle sobre sua vida?
E sobre o ambiente a sua volta?
O curso de Practitioner em PNL oferece toda a base inicial em Programação Neurolinguística, com técnicas e ferramentas poderosas, de
aplicação prática, imediata e efetiva para você que busca atingir metas
e alcançar a realização pessoal e profissional.
É um treinamento voltado para o autoconhecimento, a modificação do
pensamento, comportamento e comunicação, onde você aprenderá a
utilizar as forças potenciais do seu cérebro para fazer as escolhas certas, de modo eficiente e satisfatório.

Objetivos
Treinar o participante para utilizar os instrumentos de PNL, de forma
a promover uma mudança comportamental, ampliando a percepção
sobre si e os outros, e aumentando as chances de conseguir o que se
quer, pessoal ou profissionalmente.

Por quê?
Existe uma tendência do ser humano em se deixar levar por pensamentos e hábitos limitantes, e de forma inconsciente, acaba por acreditar que estes são normais.
Muitos “estacionam” na vida, perdem o foco e pensam que não são
capazes de alcançar seus objetivos.
A formação Practitioner em PNL visa enaltecer as habilidades pessoais, e mostrar que é possível viver e extrair o melhor de si, seja em
qualquer situação.

Como?
Tudo o que conquistamos em nossas vidas é fruto de nossos hábitos mentais. Nesse sentido, o treinamento Practitioner em PNL apresentará as ferramentas necessárias para você assumir o controle
sobre sua mente e, conscientemente mudar pensamentos, percepções e comportamentos.
Por ser um curso totalmente prático e vivencial, o Practitioner em
PNL, também aumentará a sua capacidade de se relacionar, gerando amplitude em sua visão de mundo e produzindo uma fácil superação de bloqueios e traumas.
Mas como isso acontece?
Ao mudar o seu paradigma é possível dominar o seu potencial cognitivo, o que permite que ele use a sua mente para obter os resultados que deseja, e assim, desenvolver um estado de excelência contínua.

Conteúdo programático
Com uma metodologia única, baseada nos mais conceituados padrões
internacionais, você irá aprender na Formação Practitioner em PNL:
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•
•
•
•

O Histórico da PNL e seu desenvolvimento no mundo;
A estrutura do pensamento: aprendizagem, ação e reação;
Linguagem não verbal: calibração e acuidade sensorial;
Formas de ver o mundo segundo seus filtros de percepção e Mapas;
Canais Representacionais: Visual, Auditivo e Cinestésico;
Como criar e manter Rapport;
Pressupostos Básicos da PNL;
Boa formulação de objetivos - Transformando sonhos em realidade;
Modelo TOTS para objetivos e meta-objetivos;
Processos de ancoragem;
Hipnose Ericksoniana;
Integração dos hemisférios cerebrais;
Como utilizar uma linguagem ecológica, comunicar e criar mudanças;
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Alinhamento de Níveis Neurológicos;
Círculo de Excelência;
Geração de novos comportamentos e mudança de hábitos;
Submodalidades;
Mudança de História Pessoal;
Percepção do mundo através de novas perspectivas;
Cura Rápida de Fobia;
Metáforas;
Negociação e solução de conflitos;
Lidando com as Polaridades;
Reestruturação em 6 passos;
Squash visual;
Como fazer perguntas solucionadoras de problemas - o Meta Modelo
de Linguagem.
• O Poder da Ressignificação.
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• Master Trainer em Programação Neolinguística, com certificação
Internacional pelo Metaforum (Alemanha), pelos Institutos LANLP
(Alemanha), DVNLP (Alemanha), Society of NLP (EUA);
• Licenciada pelo International Association of NLP Institutes – NLP-IN (ALE),
para selar os certificados dos alunos do Instituto VIALUX, nos cursos de
PNL;
• Licenciada pelo International Association of Coaching Institutes, ICI (ALE),
para selar os certificados dos alunos do Instituto VIALUX, nos cursos de
Coaching;
• Atuando na PNL e Coaching desde 1996;
• Master Coach, com certificação Internacional pelo Metaforum (Alemanha);
• Treinada pessoalmente por: Allan Ferraz dos Santos Jr, de 1996 a 2002, em
São Paulo – SP;
• Pelos mestres dos EUA: Robert Dilts, Debora bacon, Tom Best, Tim Hallbom,
Suzi Smith, Paul Adler, Betty Erickon, Steve Andreas, Robert Mc’Donald,
Jeffery Zeig, Rhandy Di Stephano, Michael Grinder, John Overdurf, Aline
Davis, Stephen Gilligan, Dr. Michael Hall, Ph.D. (EUA);
• Pelos mestres da Alemanha: Bernd Isert, Sabine Klenke, Martin Shervington;
• Especializada em saúde, com Certificação Internacional (EUA), Membro da
Comunidade Mundial de PNL em Saúde;
• Formada em Língua Portuguesa (e Linguística) pela Universidade de São
Paulo;
• Executive and Life Coach – ICI-Integrated Coaching Institute, com
certificação internacional reconhecida pelo ICF-International Coaching
Federation.
• Professional Coach – PRO-FIT- Eliana Dutra (RJ);
• Business Coach – Metaforum (Alemanha);
• Consultora em Panorama Neurossocial, formada por Lucas Derks (Holanda);
• Ministra todos os cursos de formação em Programação Neurolinguística –
PNL;
• Ministra cursos de formação em Coaching Global com PNL.

Carga Horária e Investimento
Carga horária: 70 horas em 6 dias de curso. Sendo 2 módulos de 3 dias, das 08h às 20h.
Investimento: R$ 4.990,00 em 12 vezes.
Turmas em: São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Certificação Pelo IBC PNL
Instituto Brasileiro de Comunicação & Programação Neurolinguística.
O IBC PNL é a unidade especializada em Programação Neurolinguística do
Grupo IBC que tem as marcas: Instituto Brasileiro de Coaching - IBC, IBC
Imóveis, Coaching Assessment IBC, IBC Shop e IBC Corporativo.
A missão do IBC PNL é oferecer as melhores e mais diferenciadas formações
em Programação Neurolinguística e a sua visão é se tornar a maior referência
em PNL do Brasil.

Centrais de Atendimento
São Paulo:

(11) 4062-0988

Goiânia:

(62) 4052-0988

Belo Horizonte:

(31) 4062-0988

João Pessoa:

(83) 3142-2106

Brasília:

(61) 4062-0988

Recife:

(81) 4062-0988

Campinas:

(19) 4062-0988

Rio de Janeiro:

(21) 4062-0988

Curitiba:

(41) 4062-0988

Salvador:

(71) 4062-0988

Florianópolis:

(48) 4062-0988

Vitória:

(27) 4062-0988

Fortaleza:

(85) 4062-0988

Porto Alegre:

(51) 4062-0988

Aracaju:

(79) 3142-2103

