Master em Programação Neurolinguistica.
“Mudanças consistentes e duradoras acontecem nas raízes do pensamento”

O curso de Máster é um aprofundamento da Formação em Neurolinguística &
Coaching. Trata-se de um processo educacional que se concentra no sistema de
crenças e valores utilizado para enfrentar o desafio que a vida nos proporciona.
Agora que você terminou a Formação em Ciências Comportamentais e aprendeu os
conceitos da Neurolinguística é hora de aprofundar os conhecimentos.
Na formação você fez mudanças remediativas e no Master fará mudanças curativas
e evolutivas.
A etapa introdutória possibilita fazer mudanças remediativas e generativas, e o
curso avançado é estruturado para o aprofundamento do autoconhecimento tendo em
vista que as noções básicas já foram trabalhadas e agora o iniciante está mais bem
preparado para “cair em si” e poder operar mudanças curativas e evolutivas, no nível
de identidade.
O Master é uma complementação e continuidade da etapa já iniciada no curso de
Formação Básica em PNL e Coaching e os participantes costumam avaliar como
sendo um complemento fundamental e imprescindível para a formação integral.
Afirmam os participantes que é a verticalização dos conhecimentos proporciona viver
experiências de mudanças de hábitos na raiz do sistema de crenças facilitando a
realização da missão de vida.
É nas raízes das crenças que as mudanças acontecem.
Os conhecimentos nos dão meios para sobreviver e
a sabedoria nos dá razões para viver.
Neste processo as palavras só tem sentido
se nos ajudar a ver o mundo melhor.
Aprendemos palavras para melhorar os olhos.
Educar um ser humano é prepará-lo para
ver com os olhos de criança
e se encantar com a vida
a cada esquina.
Rubem Alves
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Conteúdo Programático
MÓD.

DATAS

TEMAS

I

Fevereiro
04
Sábado

EXPANDINDO A
PERSPECTIVA

II

Fevereiro
05
Domingo

DIMENSÃO
ESPIRITUAL DA
EVOLUÇÃO

III

Fevereiro
11
Sábado

IV

Fevereiro
12
Domingo

V

VI

VII

Fevereiro
18
Sábado
Fevereiro
19
Domingo
Março
04
Sábado

PESSOAL

TRANSFORMANDO
CRENÇAS

TRANSFORMANDO
CRENÇAS
AVANÇADO

ALTERANDO
MOTIVAÇÕES
AUTOCONHECIMENTO
APLICADO

MODELANDO
COMPETÊNCIAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO










Constituição Humana e nível evolutivo
Calibração com Níveis Neurológicos
Correspondência com o Sistema Nervoso
Aplicabilidade dos Pressupostos da PNL
Recursos para transformação: Fatores Internos
Valores Universais: Aplicação Prática
Clarificando os seus Objetivos
Psicogeografia dos Pressupostos
Alinhamento de Níveis Neurológicos










Como identificar tipos de crenças
Construção de crenças de aceitação
Atualização do Patrimônio de Crenças
Coaching Racional e Crenças Antídotos
Reprogramar crenças limitantes
Barreiras p/mudança: Desconstrução de crenças
Instalação de crenças para reforçar objetivos
Integração de crenças conflitantes e Instalação de
novas crenças
Portais da Mudança
Reimprint – Rimpressão de Crenças
Gerador de novas Capacidade – Reestruturação
Metaprogramas: Mapeamento dos Padrões
Hierarquia de Critérios
Padrão de Ressonância – Mentores
T.OT.S.- Macroestrutura de funcionamento
Automodelagem / Peak Performance
Estratégias Avançadas de Modelagem
Psicogeografia Integrada












Horário: Sábado e Domingo de 8hs30 as 18hs30
Carga Horária: 90hs presenciais, 08 horas de estudos On-line e 32hs de estudo
dirigido, totalizando 130 horas.
Local Av. Alberto Craveiro, 2.222 – Hotel Wirapuru – Próx. ao Castelão.
Investimento Plano à vista................ R$ 3.900,00
Plano A 10 parcelas x R$ 390,00
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“É realizando mudanças de hábitos na base da programação de seus pensamentos e na forma de
perceber os acontecimentos, que se conseguirá melhorias significativas na vida pessoal e profissional”

Depoimentos de Quem já Fez
Jacqueline Pegado Administradora da Arca Mania - A PNL
representou um momento de muito avanço na vida. Foi de grande valia
pois a riqueza de conhecimentos mais profundos, me fez sentir mais rica
de escolhas e possibilidades, conquistando
mais equilíbrio e
equanimidade. Hoje estou mais feliz e agradecida por ter me dado a
oportunidade de tornar-me o jardineiro do próprio jardim, de me transformar em uma
pessoa melhor.
Luís Álvaro - Gerente do Recursos Humanos da Fundação de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FAPEAD (São Luís/MA) - O Máster
me ajudou formatar uma nova identidade que facilita meu convívio
comigo mesmo e com os outros. Melhora a inteligência emocional,
adquirindo mais domínio sobre si gerando mais segurança interna e na
função de gestor de Recursos Humanos. O Máster representa uma renovação nas
bases da identidade.
Janyeire Ferreira – Profissional Autônoma - Esse curso foi um divisor
de águas em minha vida, entrei uma pessoa e saio outra bem melhor.
Uma nova identidade. O Master é uma possibilidade de construir novos
paradigmas. Não tem preço a vivência aprendida. Conquistei,
consistentemente, um desempenho mais alto em tudo que faço. Aumentei a
confiança, habilidade e criatividade, além de vencer bloqueios, e o estímulo intelectual
ao discutir ideias importantes.
Plauto Rocha - Enfermeiro da Secretaria de Saúde de Fortaleza – As
ferramentas da Programação Neurolinguística trazem um novo significado,
um começar de novo com mais experiência. Hoje me percebo mais
silencioso e centrado. Os ensinamentos além de úteis são aplicáveis no dia
a dia. Transformei-me na pessoa que quero ser de uma maneira gradativa.
Hoje tenho uma vida mais reflexiva encontrando um sentido maior para tudo que faço.
O autoconhecimento possibilita o autodesenvolvimento para se chegar a
autorrealização.
Sérgio Amorim – Engenheiro e Gerente Administrativo da SA
Consultoria Industrial – O Máster veio aumentar a percepção para
entender aspectos da vida que estavam fora da compreensão. Foi um
curso bastante proveitoso e esclarecedor.
A clareza dos objetivos e
valores trouxe uma melhoria nos relacionamentos, além de uma melhoria na
qualidade de vida e crescimento profissional. Adquire-se mais flexibilidade para
encontrar soluções produtivas nas negociações. Sou uma pessoa mais segura e
consciente dos meus potenciais e mais bem preparada para enfrentar os desafios e
oportunidades que a vida me oferece.
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Como pode ser útil na prática?
Fazendo o Curso avançado de Máster em PNL & Coaching, o participante irá:
 Construir um alicerce psicológico através um conjunto de ferramentas para entrar
na dimensão do “Eu profundo” e ter condições de conhecer os modelos
avançados de aplicação da PNL para acelerar a competência consciente, bem
como a aprendizagem acelerada;
 Descobrir o sistema de crenças vigente e construir novas base de convívio nas
mais profundas dimensões do ser;
 Ampliar os conceitos e ir na raiz do sistema de crenças para operar mudanças
curativas, evolutivas e operar a expansão do self;
 Conhecer as dimensões do “oculto do oculto” para transitar de forma mais
tranquila na dimensão do “aparente do aparente”.
Temas Abordados










Atualização do Sistema de Crenças, atualizando a mente a fim de manter as
crenças que alavancam a alta performance e eliminar as que restringem o
potencial humano
Mudança de comportamentos indesejáveis para atitudes inteligentes
Método para replicar o modelo de eficiência para modelar a própria excelência
bem como o funcionamento de outros padrões de excelência.
Construção de comportamentos mais eficazes através do processo de Modelagem
Funcionamento da mente humana e utilização dos dois hemisférios cerebrais; para
utilizar o cérebro em todo o seu potencial
Formulação Científica de Objetivos nas diversas dimensões do ser humano,
utilizando os Níveis Neurológicos e mentores
Identificação de como a linguagem está impactando na Saúde Física e Emocional
Reedição da história pessoal para se livrar dos traumas e memórias indesejáveis
Reimprint
Expansão do Self através de mudanças evolutivas.
“Influenciar pessoas é, antes de tudo, influenciar a pessoa que está dentro de você”
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