
DIPLOMADO
Practitioner en
Programación neurolingüística
Paul anwandter



Finalidade 
Fornecer aos participantes as ferramentas necessárias 
para se tornarem Practitioner em PNL, sendo capazes de 
utilizar ferramentas de excelência da PNL como orientação 
das ações.

dirigido a
•	 Pessoas interessadas em realizar mudanças em sua 

vida pessoal e/ou profissional.
•	 Pessoas que desejam ter instâncias de crescimento 

pessoal e de espaços intrapessoais.
•	 Profissionais e executivos de grandes, médias e 

pequenas empresas que atuam nas áreas de recursos 
humanos ou gerenciando pessoas.

•	 Empresários, profissionais, psicólogos, gerentes e 
estudantes que desejam melhorar seu desempenho, 
concentração ou inter-relação com os demais.

•	 Qualquer pessoa que deseja obter uma nova profissão 
e/ou potencializar sua atividade como terapeuta 
de Programação Neurolinguística com o grau de 
Practitioner.
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metodologia
•	 Aulas teóricas e vivenciais.



•	 Flexibilidade de pensamento para utilizar segmentação 
para cima ou para baixo.

•	 Utilizar reenquadramento de contextos e conteúdos.
•	 Saber identificar submodalidades.
•	 Construir e manter rapport.
•	 Reconhecer e utilizar chaves de acesso visuais.
•	 Utilizar âncoras.
•	 Reconhecer e instalar âncoras em todos os sistemas 

representacionais.
•	 Desintegração de âncoras.
•	 Gerar âncoras de recurso.
•	 Calibrar estados emocionais satisfatórios.
•	 Acompanhar no futuro as intervenções que realiza.
•	 Acompanhamento e orientação (verbal e não verbal).
•	 Utilizar acuidade sensorial para se autocalibrar e 

calibrar os outros. 
•	 Utilizar o Gerador de Novos comportamentos. 
•	 Utilizar o padrão de dissociação visual/ cinestésico 

para temores ou fobias.
•	 Gerar transe.
•	 Utilizar o padrão Swish.
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objetivos
•	 Incutir os conceitos e modelos da Programação 

Neurolinguística nos participantes, a fim de que 
possam produzir mudanças em outras pessoas e 
neles mesmos.

•	 Os participantes aprenderão a incorporar os conceitos 
da PNL em seu comportamento, respeitando o modelo 
de mundo dos demais e demonstrando flexibilidade 
no comportamento, baseados numa ultra percepção 
do seu próprio estado interno e dos demais.

•	 Resolver conflitos internos para poder se comunicar 
com assertividade e congruência.

•	 Modificar estados internos que nos afetam de modo 
rápido e efetivo.

•	 Obter as certificações internacionais (International 
Community of Neurolinguistic Programming. ICNLP. 
International Association of NLP Institute. NLP) 
que seguem os padrões de competência e ética das 
associações de Programação Neurolinguística mais 
prestigiadas no mundo.

•	 Controlar os padrões do Metamodelo sempre que for 
apropriado.

•	 Utilizar o modelo Milton para produzir transes.
•	 Utilizar metáforas.
•	 Utilizar o feedback (retroalimentação).



valor
Sob consulta

contacto
Telefones: 02-26169131 / 02-26169130
E-mails: jbe@inpact.net / acp@inpact.net 
www.academiainpact.cl  -  www.inpact.net
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conteÚdo
•	 As pressuposições da Programação Neurolinguística.
•	 Estado atual e desejado. 
•	 Condições para a boa formulação de objetivos. 
•	 Rapport.
•	 Calibração.
•	 Sistemas representacionais.
•	 Predicados.
•	 Chaves de Acesso.
•	 Ecologia.
•	 Níveis Neurológicos.
•	 Posições Perceptuais.
•	 Associação e dissociação
•	 Âncoras.
•	 Rupturas.
•	 Submodalidades.
•	 Linhas do tempo.
•	 Estratégias.
•	 Metamodelo.
•	 Modelo Milton.
•	 Transes.
•	 Conscientes e Inconsciente
•	 Segmentação.
•	 Reenquadramento.
 - Contraste 
 - Relevância 
 - Feedback (Retroalimentação) 
 - Resultado 
 - “Como se”

•	 Holografia Mental
•	 Estratégias de Processamento Interno



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.


