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FINALIDADE 
•	 Para um Coach é importante estar permanentemente 

atualizado em relação às distintas técnicas, modelos ou 
correntes, a fim de que possa aprimorar a sua prática 
profissional.

•	 Da mesma forma é indispensável para um Coach ter 
instâncias novas, que lhe permitam aumentar seu 
desenvolvimento pessoal através de novas experiências 
que elevem seu nível de consciência.

DIRIGIDO A
Coaches Neurolinguísticos, Coaches Integrais, Coaches 
Ontológicos ou Coaches Profissionais

ObjETIVOS
•	 Aprofundar e melhorar conhecimentos de modelos para o 

crescimento pessoal.
•	 Aumentar técnicas e modelos para a prática do Coaching.
•	 Dominar disciplinas que conduzem a um maior equilíbrio 

emocional.
•	 Adquirir conhecimentos avançados para um melhor 

desenvolvimento profissional.
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CONTEÚDO
•	 Ciclo do coaching aventura.
•	 O ciclo de aprendizagem do coaching aventura.
•	 Os ciclos de mudanças.
•	 Modelo Transteórico.
•	 Modelo genérico de metas.
•	 Modelo para trabalhar as resistências à 

mudança.
•	 A escala da dedução.
•	 O modelo impacto.
•	 A linha da felicidade.
•	 A dimensão de reflexão do coachee.
•	 Sete princípios do coaching eficaz.
•	 Coaching de desenvolvimento.
•	 O modelo CPR.
•	 O fator E (Espiritual).

DURAÇÃO
3 dias

DIRIGIDO A
Coaches, Coaches Integrais, Coaches Ontológicos 
ou Coaches Profissionais.

VALOR
Sob consulta

CONTATO
Telefones: 02-26169131 / 02-26169130
email: jbe@inpact.net / acp@inpact.net 
www.academiainpact.cl  -  www.inpact.net
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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.


