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Como seria realizar as mudanças que você quer para sua vida de 
maneira leve e surpreendentemente sem esforço?



A Programação Neurolinguística ou PNL é considerada a
Arte da Excelência Humana, um manual de como usar o
cérebro para obter o melhor de si em qualquer campo de
interesse.

Este curso apresenta de forma prática os principais
conceitos da PNL para quem deseja ter uma experiência
inicial com esta poderosa ferramenta de desenvolvimento
humano.

Você iniciará um rápido processo de autotransformação
para conquistar tudo aquilo que se deseja, e aprenderá
técnicas para aplicação destas práticas para o resto da
vida.

Por isso, este treinamento foi desenvolvido para que o
participante aprenda e incorpore os conhecimentos da
PNL no seu dia a dia através de exercícios e
demonstrações praticas e interativas, com resultados
extraordinários logo após o curso.

SOBRE A PNL



BENEFICIOS DO CURSO

Veja alguns benefícios de participar deste curso:

✓ Mudanças positivas nos padrões mentais e na visão de mundo;

✓ Melhora na comunicação e no relacionamento interpessoal;

✓ Ampliação do poder de persuasão e da liderança;

✓ Maior clareza emocional, adquirindo mais confiança nas decisões e escolhas;

✓ Alinhamento integral (mente, emoção e corpo) em direção ao seus objetivos;

✓ Transformação de sonhos, desejos e objetivos em ação.



SOBRE O CURSO

Você iniciará um rápido processo de transformação para conquistar seus objetivos, conhecerá diversas técnicas da PNL

(Programação Neurolinguística) práticas e altamente eficazes para obter melhores resultados em sua comunicação,

relacionamentos, objetivos e metas pessoais e profissionais.

Este curso foi desenvolvido para que você incorpore os conhecimentos da PNL no seu dia a dia através de exercícios e

demonstrações de maneira prática e interativa, com resultados extraordinários logo após o curso.

E ainda aprenderá a:

• Se comunicar de forma mais eficiente e assertiva

• Entender e mudar padrões e comportamentos

• Desenvolver seu poder pessoal

• Criar mais sintonia com as pessoas

• Transformar sonhos, desejos e objetivos em ação



SOBRE O CURSO

Veja alguns diferenciais do curso:

✓ Um dos cursos de PNL mais práticos e dinâmicos do Brasil

✓ Você treina as práticas durante o curso através de exercícios e já consegue aplicá-las no dia seguinte

✓ Exemplos de uso no dia a dia, em todas as áreas da sua vida

A quem se destina: Para todos aqueles que buscam um novo olhar sobre a vida, crescimento pessoal, melhora na

comunicação e nos relacionamentos, além da melhora do aspecto profissional, na liderança e no desenvolvimento de

pessoas. Público em geral, lideres, coaches, psicólogos, professores, etc.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º FINAL DE SEMANA

✓ O que é Programação Neurolinguistica

✓ Origens da PNL

✓ Níveis de Aprendizado e Mudança

✓ Consciente e Inconsciente

✓ Níveis de Aprendizado e Mudança

✓ Pressuposições das PNL

✓ Rapport

✓ Backtracking

✓ Segmentação

✓ Mapas e Filtros

✓ Metamodelo

✓ Ecologia

2º FINAL DE SEMANA

✓ Elaboração Correta de Objetivos

✓ Sistemas Representacionais

✓ Associação e Dissociação

✓ Ancoras

✓ Centramento

✓ Posições Perceptivas

✓ Calibragem

✓ Submodalidades

✓ Níveis Neurológicos

✓ Modelo Milton Erickson

✓ Campos Mórficos

✓ Linha do Tempo



DEPOIMENTOS

Antes de fazer qualquer curso de desenvolvimento humano, qualquer um que seja, precisa

antes conhecer a metodologia destes trainers, fantástico e muito funcional. Apaixonada pela

metodologia e condução dos trainers, muito obrigada por toda a transformação positiva,

crescimento e claro por mudar a minha vidaTorus.

Adeline Madricciani–CoordenadoradeT&D daTSAQualidade

“
”

Pude entender a real necessidade de estarmos no estado presente e também da

importância do rapport perante a tudo que vivemos e fazemos. Estou muito

agradecido pela experiência vivida nesses dias de curso e saibam que a

sementinha que vocês plantaram irá crescer e germinar ótimos frutos e que quero

compartilharcom o que estão a minhavolta.

RafaelRocha–Supervisor de RelacionamentonaAxoonTelecom

“
”



DEPOIMENTOS

Minha vida mudou 100%. Parece que fui resgatada do fundo do meu ser. Eu pude me

redescobrir diante das minhas potencialidades e valores. Sinto que voltei a ser uma

pessoa que eu não era há muitos anos mas dessa vez melhor, mais madura e

consciente.GratidãoeternaaTorus!

ZaraCalió–Coach e OrientadoraVocacional

“
”

Treinamento excepcional! Confesso que não iniciei muito esperançoso pois nunca

havia participado de um treinamento deste tipo... Entretanto sai do curso de uma

forma totalmente diferente com outro pensamento, acreditando que posso sim

melhorar meu eu e assim espalhar está energia para os próximos. Torus muito

obrigado por tudo, desde o início dos ensinamento até o último abraço apertado de

pura gratidão!

Bruno Nascimento–Técnico de Segurança doTrabalhona Protemp

“

”



QUEM SOMOSTRAINER: PATRICIA CALAZANS

✓ Life e Executive Coach pela ICC International Coaching Community
✓ Eneacoach pela Iluminatta Brasil e UP9
✓ Master Practitioner em NLPU Neurolinguistic Programming University
✓ Treinadora em Desenvolvimento Humano pela Iluminatta Brasil
✓ Hipnóloga Clássica e Ericksoniana com certificação pela ABECE Academia

Brasileira de Ensino Clínico e Experimental de Hipnose
✓ Profissional em Rebirthing (Respiração Consciente) pelo Instituto de

Renascimento de São Paulo
✓ Consteladora Sistêmica Organizacional em formação pela Sistêmica

Organizacional e Bert Hellinger Instituut Nederland
✓ Reikiana Nível III Método Tradicional, Tibetano e Japonês Dentho-Reiki-Ryoho
✓ Terapeuta Holística CRTH-BR 2247 pela ABRATH Associação Brasileira dos

Terapeutas Holísticos
✓ 17 anos de experiência em ambiente corporativo na área de relacionamento

com clientes, processos e qualidade, atuando com empresas como Banco
Itaú, Axoon, Atento, Tivit, Claro, TIM, Vivo, AES Eletropaulo, Axoon, UOL,
Sodexho Pass, AIG, Sulamerica, Santander e Credicard

✓ Escritora de artigos publicados em canais especializados
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