Prac��oner em PNL
A NOVA GERACÃO

Este curso é ao mesmo tempo básico e fundamental
para o conhecimento da PNL. Você irá descobrir um
novo mundo dentro de você mesmo.
O Curso de Prac��oner é formatado com dois obje�vos:
para que você adquira proﬁciência nas ferramentas e métodos da
PNL e aprenda a u�lizá-las para melhor se conhecer; modiﬁcar
o seu pensamento, comportamento e comunicação. E, assim, a�ngir
o resultado que deseja no campo pessoal e proﬁssional.
A PNL é um processo para ensinar a melhor e maior u�lização das forças potenciais
de nosso cérebro, permi�ndo o desenvolvimento pessoal e proﬁssional. É a chave para a�ngir
metas e alcançar excelência.
Você será exposto a um surpreendente (e eclé�co) conjunto de informações, tanto sobre você
mesmo, quanto sobre seu contexto de interação. Você poderá começar a inﬂuenciar
signiﬁca�vamente o ambiente a sua volta, de um jeito não imaginado antes.
OBJETIVOS
O Prac��oner é uma viagem ao conhecimento de como nós funcionamos. O curso
nos proporciona instrumentos e técnicas para nos tornarmos mais alinhados, íntegros e centrados,
pois o passado é entendido como algo que favorece plenamente
nosso presente e, consequentemente, o futuro que desejamos. O Prac��oner ajuda
a resgatar nossos recursos e a integrá-los ao nosso sistema para a realização de obje�vos e para ter
uma visão de mundo mais equilibrada.
POR QUÊ?
O Prac��oner visa enaltecer as habilidades pessoais. Com ele, é possível viver a
extrair o melhor de você mesmo em qualquer situação. Ser Prac��oner em PNL é ter uma a�tude
de querer saber mais sobre você mesmo e aprender mais.
COMO?
O Prac��oner é um curso totalmente prá�co e vivencial. Os par�cipantes terão
a oportunidade de aplicar o que está sendo ensinado por meio de exercícios
com as outras pessoas do grupo, obtendo assim um feedback das mesmas e podendo aprender
todo o conteúdo do curso de uma forma rápida, diver�da, completa e,
acima de tudo, com qualidade e excelência.
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O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER
Acessar estados mentais cria�vos
Mudar hábitos e comportamentos indesejados
Criar mudanças e comunicar ideias
Estabelecer e manter conﬁança com pessoas e grupos - mesmo com pessoas “di�ceis”
Estratégias de cria�vidade, mo�vação, aprendizagem e ﬂexibilidade
Fazer dis�nções sensoriais e u�lizá-las para mudanças pessoais e de outras pessoas
Gerar novos comportamentos
Manter uma visão posi�va e rica do mundo, e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo
Negociar e resolver conﬂitos
Perceber o mundo através da perspec�va de outra pessoa
Reunir informações detalhadas e relevantes para formular obje�vos adequadamente
Tornar mais disponíveis recursos e informações, antes inconscientes
Usar a força e o poder da linguagem
Aprender a fazer as perguntas certas para solucionar problemas
Usar os sen�dos para perceber como você pensa e como as outras pessoas pensam

O PRACTITIONER EM PNL ESTÁ DISPONÍVEL NAS SEGUINTES VERSÕES:
Prac��oner
INTENSIVO

Prac��oner
EXTENSIVO

Prac��oner
DIURNO

Prac��oner
NOTURNO

10 (dez) dias
consecu�vos

6 módulos
com aulas aos sábados
e domingos

12 módulos com
aulas realizadas
em dias úteis, uma
vez por semana, das
9h às 17h30

12 módulos com
aulas a noite, em dois
dias úteis consecu�vos
por semana
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