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FINALIdAdE 
•	 Aprofundar e expandir as habilidades de PNL através 

do reforço das técnicas de Master Practitioner para 
aplicá-las com a máxima efetividade e aptidão em 
ambientes de ensino. 

•	 Ensinar habilidades para o controle do emocional 
e estados internos que permitam ao aluno sentir-se 
confortável nas diversas instâncias de ensino.  

dIRIGIdO A
Pessoas que tenham concluído com sucesso o curso de 
Master Practitioner da International Community of NLP 
(ICNLP) e International Association of NLP Institute IN, 
ou qualquer outro programa que atenda os requisitos 
mínimos da ICNLP e IN. 
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ObjETIvOS
•	 oferecer uma instância de capacitação como 

treinadores de Programação Neurolinguística a grupos 
de pessoas, Practitioners e Master Practitioners. 

•	 Fornecer as ferramentas e estruturas necessárias para 
o planejamento e elaboração de cursos e oficinas de PNL. 

•	 Proporcionar um ambiente de crescimento e 
desenvolvimento pessoal para que os participantes 
encontrem e potencializem sua própria autenticação 
como treinadores, incrementando seu nível de 
confiança nas apresentações. 

REqUISITOS
•	 Aplicação.
•	 Entrevista Pessoal.
•	 Preencher cadastro pessoal e contrato.
•	 Aprovação na avaliação escrita de conhecimentos de PNL.



AO FINAL dO CURSO SERÃO CAPAZES dE: 
•	 Motivar, inspirar e alinhar grupos de alunos, Practitioners 

e Master Practitioners para conquistar seu coração e 
sua razão, e chegar até eles de forma impactante com 
os conteúdos. 

•	 Projetar conteúdos sob a forma de dissertação, 
exercícios ou jogos, de modo criativo. 

•	 Levar ao conhecimento de novos modelos e projetos. 
•	 Fazer novas perguntas, modelar as excelências, detectar 

as chaves dos novos paradigmas. 
•	 Planejar e estruturar seus treinamentos e cursos para 

poder obter o melhor resultado. 
•	 Encontrar seu próprio estilo para ensinar. 
•	 reagir diante de perguntas difíceis. 
•	 relacionar-se com grupos e comunicar melhor suas ideias  

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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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.


