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Formação em
Practitioner em PNL

É um curso de formação em programação neurolinguística (PNL) ministra-
do em dois módulos, com momentos de prática e ação.

Você aprenderá como alterar a sua rotina para que você consiga ter a vida 
que sempre desejou ter, e aprenderá várias técnicas de intervenção para lidar 
com tensões emocionais, inibições e bloqueios. Além disso, você terá acesso a 
técnicas para gerenciar melhor seu cérebro, suas emoções e suas ações para 
conseguir ter mais foco e energia para alcançar todos os seus objetivos.

Comunicação, relacionamento interpessoal, flexibilidade, automotivação, 
negociação, gestão de conflitos, inteligência emocional, foco... São diversas 
competências que, reunidas, formam um mix daquilo que profissionais preci-
sam ter para se sobressair e que as pessoas necessitam para ter mais qualida-
de de vida, paz interior e autoconhecimento.

Mas, será que existe um manual de instruções sobre como funcionamos e 
os outros funcionam? A resposta é SIM! Até porque todos estes pontos têm 
algumas coisas em comum: pessoas, estratégia e comportamento humano. E 
tudo isso está acessível a você de modo prático, objetivo e ao mesmo tempo 
com profundidade e assertividade.

Para ter acesso a esse conhecimento restrito a um pequeno e diferenciado 
grupo de pessoas, você precisa apenas de uma decisão: quer estar no controle ou 
à mercê de situações e comportamentos os quais você não sabe como controlar?

O que está incluso no curso?
• Certificado
• Apostila com conteúdo de fácil assimilação
• Camiseta
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Por que escolher a Elleven?
MOACIR R. DA SILVA
De todas experiências de vida das 
quais participei pela Elleven, nenhu-
ma se equipara à vivenciada nesses 
9 dias de Practitioner [...]. Depois do 
Practitioner tudo mudou, ou melhor, 
tudo se renovou. Um ciclo vicioso se 
transformou em um ciclo virtuoso.

ELIAS C. DE SOUZA
O Curso de PNL, foi um divisor de 
águas na minha vida, principalmente 
profissional, pois aprendi a lidar com 
as pessoas, planejar o meu dia, ser 
mais direto naquilo que preciso para 
solucionar os problemas. Foi um dos 
melhores presentes que ganhei em 
toda a minha vida.

Para citar alguns diferenciais da forma-
ção em Practitioner em PNL da Elleven, 
podemos mencionar a base neurocientí-
fica que ajuda as pessoas a controlarem 
sua mente, emoções e ações para pode-
rem criar novos hábitos. Além disso, são 
disponibilizadas ferramentas e metodo-
logias de uso prático e que podem causar 
mudanças imediatas.

Outro diferencial significativo é que 
as turmas dos treinamentos são restri-
tas, o que facilita ainda mais o aprendi-
zado e permite aos treinandos um maior 
aproveitamento de todas as vivências. E, 
também, assim, a equipe pode dar total 
apoio a todos os participantes.

Venha desfrutar da qualidade da me-
todologia Elleven, já utilizada por diver-
sas empresas dos mais variados segmen-
tos e das mais de 10.000 pessoas que já 
estiveram conosco em nossos treina-
mentos, palestras, workshops e eventos 
corporativos.

CLAUDIA BOTTARELI
O curso trouxe muita clareza para 
entender os outros e a mim mesma. 
Sabe aquele emaranhado de pen-
samentos, sentimentos, emoções e 
comportamentos que você não con-
segue gerenciar? Nesse curso você 
acha a ponta desse novelo e começa 
a desatar os nós. Fez muita diferença 
para mim!
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Para quem é o treinamento?
O Practitioner em PNL é destinado a todas as pessoas que buscam:

Nos relacionamentos
• Solução de conflitos pessoais na família e no trabalho
• Evidenciar o que as pessoas estão pensando, desenvolvendo sintonia
• Sentir-se no controle, não se deixando influenciar por opiniões prejudiciais 

e que limitam nosso poder de ação
• Desenvolver maior poder de autoafirmação e independência para agir
• Como criar e manter o rapport, a chave para bons relacionamentos

Em novos hábitos e comportamentos
• Superar bloqueios, eliminar fobias, vícios e hábitos indesejados
• Ativar e aumentar a criatividade e flexibilidade
• Buscar o equilíbrio pessoal, recuperando, mantendo e melhorando a saúde
• Como transformar comportamentos indesejados em recursos de aprendizado

Na comunicação
• Utilizar a linguagem para eliminar conflitos e gerar proatividade
• Reconhecer e utilizar padrões linguísticos poderosos para a comunicação 

persuasiva
• Criar poderosas metáforas para persuadir e influenciar
• Saber utilizar a linguagem de estimulação da mente inconsciente

Nas intervenções terapêuticas
• Minimizar estados emocionais desfavoráveis
• Intervenções em compulsões e hábitos nocivos
• Auxiliar em processos psicossomáticos
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• Minimizar e eliminar fobias
• Ressignificação e recontextualização de situações e sentimentos
• Obtenção de recursos para lidar com comportamentos limitantes
• Ação em autoconfiança e autoestima
• Diminuição do impacto de situações do passado

Autoimagem e autodesenvolvimento
• Utilização adequada da linguagem para mobilização do cérebro
• Desenvolvimento pessoal pela definição e conquista de metas
• Desenvolver poderosas estratégias mentais
• Facilitar e acelerar os processos de aprendizagem
• Como viver em paz consigo mesmo
• Como criar estados de excelência e alta performance

Nos negócios
• Criar resultados surpreendentes na sua vida profissional e pessoal
• Estabelecer objetivos profissionais e um caminho para transformá-los em 

resultados
• Aprimorar a comunicação e lidar melhor com os clientes
• Elaborar trabalhos de forma criativa
• Como realizar reuniões efetivas
• Aprimorar a habilidade emocional de falar em público
• Diminuir o estresse

Na negociação
• Como explicitar omissões na comunicação e utilizá-las para obter resulta-

dos positivos
• Ampliar a capacidade de negociação, convencimento e persuasão
• Como intermediar uma negociação com êxito
• Utilizar perguntas inteligentes e apropriadas para negociações
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Em que ajuda?
• Dominar o conhecimento para aumentar a efetividade nos negócios e na 

vida pessoal
• Conhecer o caminho para superar limitações e fracassos do passado, trans-

formando-os em aprendizado para aumentar seu desempenho no presente
• Aprender o funcionamento do comportamento humano e como dominar 

os mais poderosos recursos da comunicação
• Saber como estabelecer objetivos, definir um plano de ação e conquistar 

metas
• Conhecer técnicas de criatividade sistematizadas para auxiliarem em suas 

estratégias de ação
• Saber como controlar sua mente para se livrar de referências que limitam 

seu poder de criatividade e de atuação em suas atividades
• Aprender a eliminar de suas vidas a ansiedade e o estresse, saber acalmar 

a mente
• Dominar a técnica de aprender com efetividade, dominando as habilidades 

essenciais para progredir em todas as áreas de suas vidas
• Saber como influenciar de forma positiva e conquistar a confiança das pessoas
• Saber utilizar a linguagem de forma situacional, adequando à forma de falar 

ao perfil comportamental das pessoas
• Saber receber feedback, esclarecer a formação dos autoconceitos e dar 

feedback que motivam as pessoas a agirem de forma pró ativa
• Conhecer práticas poderosas de negociação que levam ao consenso e ao 

ganho de ambas as partes
• Ter autoestima e autoconfiança elevadas
• Saber expressar suas ideias com convicção e clareza
• Saber respeitar o ser humano e seu potencial de realização
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Conteúdo programático
Em meio a vivências e dinâmicas, você vai aprender a:

• O que é a PNL
• A estrutura da mente
• Sistemas representacionais
• Movimento dos olhos
• Mapas e filtros
• Comunicação
• Níveis de aprendizagem
• Âcoras
• Objetivos bem formulados
• Ponte ao futuro
• Metamodelo de linguagem
• Negociação na PNL
• Mapa mental
• Posições perspectiva

• Estratégia Disney de criatividade
• Mudança de história pessoal
• Pesquisa Transderivacional
• Hipnose e auto-hipnose
• Metáforas
• Reestruturação em 6 passos
• Submodalidades
• Swish
• Padrão de chocolate Godiva
• Cura rápida de fobia
• Squash visual
• Linha do tempo
• Níveis neurológicos
• O novo código da PNL

Você pode acessar o conteúdo programático clicando AQUI.

https://elleventreinamentos.com.br/pocketbook/conteudo-programatico-practitioner-em-pnl.pdf
https://elleventreinamentos.com.br/


Sobre a Elleven
A Elleven é uma empresa voltada a oferecer soluções integradas que con-

ciliam o desenvolvimento do potencial humano e estratégias e metodologias 
de gestão. 

Temos premissas bastante claras e um propósito muito forte: fazer a dife-
rença na vida das pessoas. 

A Elleven é formada por uma equipe capacitada e composta de pessoas que 
há mais de uma década se dedicam ao desenvolvimento humano. 

Atuamos no segmento voltado a cursos, treinamentos, conferências, 
workshops e seminários e atendemos clientes dos mais variados setores, de 
pessoas físicas a pessoas jurídicas.

O conhecimento é transformado em processos para aumento da perfor-
mance do ser humano, por meio de metodologia inovadora, fundamentada na 
neurociência e respaldada por recursos efetivos como neurocondicionamen-
to, aprendizagem acelerada direta ao inconsciente (AADI), medicina compor-
tamental, coaching e programação neurolinguística (PNL).
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Inscreva-se já na formação em
Practitioner em PNL

https://ellevendigital.com.br/produto/practitioner-em-pnl/

contato@ellevendh.com.br
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