PRACTITIONER EM PNL
“Adquira a capacidade de mudar pessoas e você mesmo através das palavras.”

Garanta já a sua vaga!

SOBRE O TREINAMENTO
Ao entender como a PNL funciona na prática, é possível abrir os horizontes de uma pessoa,
fazendo com ela enxergue seu melhor e consiga mudar características e comportamentos que
ela não deseja manter. Com foco direcionado para o indivíduo, o curso de Practitioner em PNL
pretende inserir as técnicas de programação neurolinguística na vida cotidiana do aluno.
O curso se constrói em cima de dois grandes pilares: o autoconhecimento e o conhecimento
do outro. Além de entender a si próprio, você estará apto a entender a visão de mundo e o
comportamento das outras pessoas com quem você convive.
A PNL irá embasar todas as estratégias avançadas de comunicação, que serão abordadas no
curso. Em extensão, orientará os dois eixos essenciais para que as ferramentas sejam executadas:
convencimento e persuasão. O convencimento gerado por meio de fatores racionais e a persuasão
alcançada por atributos emocionais. Unindo os dois pólos, você estará pronto para tomar decisões
mais rápidas e assertivas.
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

Garanta já a sua vaga!

O QUE IRÁ APRENDER
•
•
•
•
•
•
•

PNL e seus pressupostos
Entendimento da funcionalidade da mente
Excelência na comunicação
O poder das palavras e das perguntas
Estratégias como forma de modelar
O pensamento e a ação
Conhecendo crenças e valores

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• O que é PNL

• Leitura mental x fatos

• História da PNL

• O metamodelo de linguagem

• Estratégia na prática

• Uso do metamodelo

• Estrutura da mudança

• Associação x dissociação

• Modelagem

• Vantagens da associação

• Sistemas representacionais para estratégias

• Vantagens da dissociação

• A Tríade da PNL

• Amenizar fobias

• Os pressupostos básicos da PNL

• Rapport

• Mapa mental

• Linha do tempo

• Metaprograma VACOG

• Padrão SWISH

• O espelho da mente

• Âncoras

• A deleção da realidade

• Auxiliares linguísticos

• A distorção da realidade

• Sequenciamento para relaxamento

Garanta já a sua vaga!

TRANER DO CURSO
MARCO TÚLIO COSTA
CEO
Mestre em Administração pela Fead Minas, MBA em Gestão
Comercial pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Americano
pela Ohio University, Trainer em Liderança, comportamento
Humano e Comunicação Eficaz pela Carnegie University nos
EUA, formação em hipnose clássica e Ericksoniana, Coach
pela International coaching community, Master Coach e
Mentor com formação internacional reconhecida pela ICF,
Master em programação neurolinguística pela The Society of
NLP, Trainer em programação neurolinguística, certificação
em física quântica e Engenheiro pelo Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais.

Garanta já a sua vaga!

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO
R$ 3890,00 à vista

4x de R$ 972,50 no cartão

6x de R$ 648,33
no cheque

CONDIÇÕES PARA ALUNOS DE OUTROS INSTITUTOS
Se você já cursou um Practitioner em PNL em outro instituto e deseja refazê-lo
conosco, terá um desconto de 30% (Trinta por cento) sobre o valor de tabela, mediante
apresentação de certificado do treinamento realizado anteriormente.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TREINAMENTOS INCOMPANY

Garanta já a sua vaga!

VENHA PARA INEMP VOCÊ TAMBÉM

ENTRE EM CONTATO
Tel: (31) 99202-9981
monia@inemp.com.br
www.inemp.com.br
Rua Paraíba, 1317, sala 313
Savassi - Belo Horizonte - MG

@inemp.pnl
@inemp.pnl
linkedin.com/company-beta/10463413/

publixcomunicacao.com

NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

