Trainer Training em PNL
Treinando a excelência do Treinador
Curso de Formação Avançado em técnicas de PNL nos contextos de
Apresentações
“A transmissão do conhecimento é a mais bela das artes” Platão

O bom treinamento parece mágica. Como em todas as formas de arte, é baseado
na prática cuidadosa das habilidades, do perfeito conhecimento sobre o assunto e a
atitude correta perante seu público. O Trainer Training vai ensinar habilidades para
melhorar suas apresentações, dando a você o alicerce para maestria.
A elegância em repassar o conteúdo e a congruência pessoal é o ponto alto do
bom facilitador. Este curso será um fórum para você explorar todos os elementos da
excelência em treinamento, formando um sólido alicerce para desenvolvê-los com o
tempo. Estaremos ensinando como aplicar a Programação Neurolinguística para a
tarefa de treinar outras pessoas.
O Diferencial do treinamento está na abordagem da Congruência que significa
ensinar através das atitudes. É a oportunidade para rever a missão em treinamento
de forma a aumentar congruência pessoal, pois é mais importante quem você é fala
mais alto do que aquilo que você diz.
Se você faz apresentações ou reuniões para duas ou duas mil pessoas, este curso
fará a diferença que faz a diferença em sua performance a partir de agora.
Este treinamento possibilita fazer parte como facilitador da ESCOLA DE CIÊNCIAS
COMPORTAMENTAIS cuja proposta é criar uma elite de facilitadores.
Objetivos do Trainer Training





Adquirir novas estratégias de transferência de experiências e capacidades,
oferecendo maneiras de motivar, inspirar e conduzir um grupo de pessoas em
direção a um objetivo comum.
Treinar o melhor de você em termos de habilidades e atitudes do trainer.
Obter uma forma nova forma de pensar sobre a postura de um facilitador
perante uma audiência, que está ali não apenas como um transmissor, mas um
construtor do conhecimento.
Ser o que ensina.

Como vamos aprender no Trainer Training?
O Trainer Training desenvolve habilidades para otimizar um treinamento com
demonstrações vivas trazendo mais clareza de como usar comportamentos verbais
e não verbais e criar uma atmosfera de apoio mútuo.
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Através de exercícios estimulantes irá desenvolver a sensibilidade de aprender a
adaptar as apresentações a cada público específico incentivando os participantes
a rever o modo de agir e pensar dos participantes, identificando e transformando as
crenças do grupo de modo a alinhá-las com os objetivos do treinamento e dividir e
sequenciar para que cada passo do aprendizado se apoie facilmente sobre os
anteriores.
O que estaremos aprendendo neste Trainer Training?
 Os 4 arquétipos do apresentador: o Guerreiro, o Mestre, o Visionário e o
Curador
 Tornar os arquétipos disponíveis consciente e inconscientemente
 Desenvolver a habilidade para dividir e sequenciar para que cada passo do
aprendizado se apoie facilmente sobre os anteriores
 Aperfeiçoar a habilidade para, com flexibilidade, ajustar uma apresentação de
modo que sirva para um público determinado
 Montar exercícios que fazem diferença na forma de cada participante pensar e
agir
 Reconhecer e responder a estados da plateia, usando-os para melhorar seu
treinamento
 Transformar objeções e outras dificuldades em recursos para apoiar os
objetivos do grupo, enquanto respeita e inclui necessidades individuais
 Identificar e transformar crenças do grupo de modo a alinhá-las com os
objetivos do treinamento
 Criar uma atmosfera de apoio mútuo e ter clareza de objetivos para qualquer
tipo de audiência
 Aprender com cada apresentação para tornar a próxima ainda melhor
 Demonstrar comportamentalmente o que você está ensinando
 Usar as perguntas dos participantes para refinar seu treinamento e também
para ouvir a “estrutura” por trás da questão, de modo que sua resposta possa
ser mais abrangente

Aberto ao público:
Duração: 80 horas
Data: 08 a 16 de Dezembro de 2018
Horário: Sábado e Domingo de 8hs30 às 18hs30 (uma hora de almoço)
Segunda a Sexta: 13hs30 às 21hs30
Investimento: À vista: R$ 4.600,00 - Prazo: 10 x 490,00

Se você já tem formação em PNL:
Duração: 60 horas
Data: 10 a 16 de Dezembro de 2018
Horário: Sábado e Domingo de 8hs30 às 18hs30 (uma hora de almoço)
Segunda a Sexta: 13hs30 às 21hs30
Investimento: À vista: R$ 4.000,00 - Prazo: 10 x 450,00
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Cronograma do Conteúdo Programático
MÓD.
I

DATAS
DEZEMBRO
08

TEMAS
Introdução a PNL
Com Magui guimarães

Sábado

II
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

DEZEMBRO
09
Domingo

Com Magui guimarães

DEZEMBRO
10
Segundafeira

Tomando consciência
da apresentação
Com Alexandre
Bortoletto

DEZEMBRO
11
Terça-feira

Congruência de
movimentos
Com Alexandre
Bortoletto

DEZEMBRO
12
Quarta-feira

DEZEMBRO
13
Quinta-feira
DEZEMBRO
14
Sexta-feira
DEZEMBRO
15
Sábado

DEZEMBRO
16
Domingo

Introdução a PNL

Rapport, VAC e outras
formas de relação
com a plateia.
Com Alexandre
Bortoletto
Perguntas e respostas
nas apresentações
Com Alexandre
Bortoletto
Os arquétipos do
apresentador
Com Alexandre
Bortoletto
Âncoras de palco e
marcações
Com Alexandre
Bortoletto
A identidade do
Trainer
Com Alexandre
Bortoletto

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceito e Aplicabilidade PNL e Coaching
Linguagem baseada no princípio da autor responsabilidade
Sistemas Representacionais (Visual, Auditivo, Cinestésico)
Portas da Transformação: Palavras, Atos e Emoções
Comunicação Científica : Informações de Alta Qualidade
Missão de Vida e Especificação de Objetivos.
Portas da Transformação: Palavras, Atos e Emoções
Comunicação Científica : Informações de Alta Qualidade
Missão de Vida e Especificação de Objetivos.
Vendo a si mesmo.
A linguagem não verbal.
O consciente e o inconsciente do apresentador e da
apresentação.
Como chamar atenção da plateia.
Percebendo os próprios movimentos.
Lendo a plateia e percebendo os momentos de inserir
informações.
Acuidade sensorial do apresentador.
Corpo e mente do Trainer.
Usando os recursos de PNL para as apresentações.
Meta Modelo de Linguagem, Meta Programas, Rapport, VAC e
algumas Prestigiações linguísticas.

Aprendendo a escutar as perguntas.
Aprendendo a responder.
Fazendo ligações de conteúdo.
Estabelecendo relacionamentos entre Trainer e Plateia.
Hipnotizando com as respostas.
Acessando e ativando os arquétipos do apresentador:
Guerreiro, Curador, Visionário e Mestre.

Criando âncoras pessoais, criando âncoras de palco.
Criando âncoras na plateia e na apresentação.
Acessando recursos positivos para o apresentador, a
apresentação e a audiência.
O novo Trainer, Alinhamento de valores, crenças e capacidades
do apresentador.
Alinhamento do-sistêmico do Trainer.

www.maguiguimaraes.com.br | Escola de Ciências Comportamentais.
Av. Santos Dumont, 2626, sala 911, Aldeota Telefone: (85) 4106 3030 |9998 25610 (TIM)| 98782 5600 (OI)

Local: Anexo da Assembleia Legistativa
Formas de pagamento: Cheques, Cartão de Credito.
Mais informações: 4106.3030 | 99998.0028 (TIM)

Com quem irei aprender este Trainer Training?
Facilitadora: Margarida Maria Soares Guimarães - Magui Guimarães
Formações:
 Master em Neurolinguística com especialização no Colorado – E.U.A.
 Curso de Autoconhecimento pela Osho University.
 Terapeuta Holística pela Iniversidade Internacional da Paz - UNIPAZ - Pierre Well
 Valores Humanos pelo Instituto Sathya SaiBaba - India
 Instrumentos do Espírito com Robert Dilts – E.U.A.
 Trainer e Master em Neurolinguistica com Lara Winnes Colorado-E.U.A.
 Máster Coaching Integrado pelo Integrated Coaching Institute – Rhandy D’Stefano-E.U.A
 Coaching Sistêmico por Martin Shervington - Inglaterra
 Hipnose Erickssoniana com Steve Gilligan- Inglaterra e Jeffrey Zieg – E.U.A
 BioPsicologia com Susan Andrews.
 Aprendizagem Acelerada–Método Inner Game(Jogo Interno) Tim Galleway–E.U.A
Facilitador: Alexandre Bortoletto
Formações:

• Psicólogo e Psicoterapeuta.
• Master Trainer em Programação Neurolinguística (PNL) e Hipnose Ericksoniana.
• Trainer, Instrutor e Membro da Sociedade Brasileira de PNL (SBPNL) a mais de 15
anos.
• Hipnólogo, Musicólogo e Professor Mestre em Arranjo, Composição e Psycho Music.
• Educador, Escritor, Business Coach, Coach Executivo e Pessoal.
• Consultor de Empresas Nacionais e Internacionais em UP Level Training Systems.
• Consultor em Comunicação Corporativa e Leader Coach Performance.
• Especialista em Linguagem Inconsciente, Psicolinguística e Neuro-Hypnotika.
• Supervisor de grupos de estudo nas áreas da Psicologia Clínica, Hospitalar, Saúde e
Neurolinguística.
• Atualmente mantém pesquisas acadêmicas no campo da Neurociência, além de
ministrar cursos, seminários, atendimentos e workshops no Brasil e Exterior.
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