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Finalidade 
Através do Workshop os participantes aumentarão sua 
autoconfiança e a segurança na solução de problemas, 
aprenderão a gerenciar situações complexas, poderão 
realizar modificações comportamentais e de conduta por 
meio da utilização de transes.

oBJetiVos
 • Conseguir controlar os estados de transe para realizar 

trabalhos de transformações pessoais.

 • Solucionar medos ou inseguranças, tais como falar 
em público ou participar de uma reunião de trabalho 
sentindo-se confortável e relaxado.

 • Ampliar e melhorar as habilidades comunicacionais.

 • Controle do estresse.

 • Melhorar a concentração e o estado de ânimo.

diriGido a
 • Todas as pessoas que desejam aprender a se 

conhecer e a conseguir uma melhor qualidade de 
vida, entendendo como funciona a sua mente e como 
dialogar com ela.
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Valor
Sob consulta.

contato
Telefones: 02-26169131 / 02-26169130
E-mails: jbe@inpact.net / acp@inpact.net 
www.academiainpact.cl  -  www.inpact.net

conteÚdo   
•	 Algunas Definiciones 

•	 Perguntas Míticas 

•	 Centramento

•	 Princípios da Hipnose Ericksoniana

•	 Três Princípios psicológicos básicos das sugestões

•	 Visualização Criativa (Positiva)

•	 Sugestões e Chaves Pós-Hipnóticas

•	 Temas Práticos de Auto-Hipnose

•	 Auto-Hipnose Esquema Básico

•	 A técnica de Betty

•	 Controle do Estresse

•	 Auto-Hipnose para a Saúde e a Cura

•	 Autoexploração

•	 Bruxismo

•	 A Técnica de Paul

•	 Aplicações

•	 Meditação

duraÇÃo
2 dias
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paul anwandter
Autor de livros de Coaching, PNL e Hipnose traduzidos para 
o Inglês e para o Português. Seu amplo conhecimento sobre 
Coaching levou-o a ser o criador do modelo “Coaching 
Integral ICI”, cujo trabalho resultou na publicação do livro 
“Introdução ao Coaching Integral ICI”.

livros do autor: 
•	 Contos de jardineiros e porcos-espinhos (2016). 
•	 Team Coaching, como desenvolver equipes de alto 

desempenho (2015). 
•	 Hipnose Clínica e Terapia Breve - coautor (2014) 
•	 Coaching Executivo de Líderes (2014). 
•	 Fragmentos de um coração climático (2014). 
•	 Como conseguir o que quero ou contos de crianças 

para adultos (2012). 
•	 Usos e Perspectivas do Coaching - coautor e coeditor 

do livro (2012). 
•	 Duzentos e quarenta e três apontamentos de vida 

(2010). 
•	 Coaching Integral ICI nos Negócios (2010). 
•	 Auto-hipnose: Treine a sua mente (2009). 
•	 Introdução ao Coaching Integral ICI (2008). 
•	 Momentos mágicos ou um guia para viajar no tempo 

(2006). 
•	 Um dia cada dia ou a próxima estação (2005). 

além disso, paul anwandter é: 
•	 Master Trainer Coach Integral ICI e Master Trainer 

Coach certificado pela International Association of 
Coaching Institutes (ICI) da Alemanha. 

•	 Master Trainer Coach Internacional certificado pela 
Human Coaching Network (HCN). 

•	 Master Trainer em PNL certificado pela International 
Association of NLP-Institutes (IN) e pela International 
Community of NLP (ICNLP). 

•	 Master Developmental Coach and Consultant, 
certificado pela IDM. 

•	 Business Coach, Certified by the Worldwide 
Association of Business Coaches (WABC). 

•	 WABC Full Member, Worldwide Association of 
Business Coaches (WABC). 

•	 Professor de Hipnose Clínica e Hipnoterapia 
Avançada certificado pela International Hypnosis 
Association LLC, (IHA). 

•	 Trainer de Mentoring, Certificado pela Coaching and 
Mentoring International (CMI) 

•	 Engenheiro Eletrônico - Escola de Engenharia Mauá 
do IMT de São Paulo, Brasil. 

•	 Criador da Revista ICIMAG. 
•	 Fundador e diretor gerente da Inpact S.A. desde 1985. 
•	 Sócio-fundador da Human Coaching Network (HCN). 
•	 Presidente da Asociación Chilena de Coaching y 

Mentoring (ACCM). 
•	 Diretor da Sociedad Chilena de Hipnosis (sOhi) e da 

Asociación Chilena de PNL (APNL). 
•	 Membro do Colegio de Ingenieros de Chile. 
•	 Membro do Institute of Electrical and Electronic 

Engineers (I.E.E.E.) dos EUA. 
•	 Membro da Systems, Man and Cybernetics Society e 

da Society on Social Implications of Technology do 
I.E.E.E. 

•	 Conferencista internacional de congressos, 
seminários e palestras no Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, México, Panamá, Peru, Portugal e 
Venezuela. 

•	 Membro honorário da Asociación de Hipnoterapia de 
Nuevo León A.C.


