
inspiração

COMMUNICATION

pela IN NLP( Internacional Association of NLP Institutes)

Excelência na aprendizagem da PNL, com a assinatura de uma
das mais antigas e prestigiadas associações de coaching e PNL - IN NLP

40 HORAS - 100% ONLINE

https://xpand.pt/


Estamos muito
felizes por estares aí
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I. Seja bem-vindo(a) ao
maravilhosomundo da PNL

“De todas as criaturas da terra, apenas os seres humanos podem

mudar os seus padrões. Só o homem é o arquiteto de seu destino.

Os seres humanos, mudando as atitudes internas de suas mentes,

podemmudar os aspectos externos das suas vidas.”

William James
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William James

“Of all the creatures of earth, only human beings can change their patterns.

Man alone is the architect of his destiny. Human beings, by changing the inner

attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives.”



Se já ouviu falar de Programação Neurolinguística – PNL, certamente terá

ficado curioso em relação ao enorme potencial desta poderosíssima

abordagemao desenvolvimento humano.

A PNL é hoje considerada a tecnologia de excelência do séc. XXI para

todos quantos pretendam tornar-se mais eficazes a nível da sua

programação mental e entrou, definitivamente, na hierarquia de

prioridades formativas de pessoas e organizações. Importa perceber o

que é, o porquê desta tendência, bem como qual o seu contributo para a

melhoria tão significativa que tem vindo a evidenciar nos processos de

comunicação humana, quer a nível intra, quer a nível interpessoal.

A PNLestudaa forma comoa realidade (objetiva) é captadae filtradapela

nossa neurologia, gerando uma determinada perceção da realidade

(representação interna). Essa perceção da realidade, está, naturalmente,

“contaminada” pelos filtros percetivos de quem a perceciona (órgãos dos

sentidos, linguagem, memória, decisões e experiências prévias, valores e

crenças, metaprogramas, entre outros) e gera uma programação mental

composta por pensamentos, sentimentos, estados emocionais e

comportamentos que, por vezes, pode não ser amais potenciadora paraa

pessoa.
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Nabase do trabalho comaPNL está a ideia de que,mapeando essa

informação, é possível identificar a estrutura por detrás das

respostas e padrões limitantes de cada pessoa e alterá-los,

eficazmente, reprogramando-os para outputs emocionais e

performancesmais potenciadoras.

Fazendo uma analogia com omundo da Informática de onde a PNL

recebeu enormes influências conceptuais, imaginemos que a nossa

mente é como um CPU (Central Process Unit) de um computador,

onde se instalou um determinado software por exemplo de

processamento de texto. Nesse software, tal como na nossa mente,

é possível escrever, apagar, reescrever, reorganizar, mudar

conteúdo, a forma e estrutura da informação, entre inúmeras outras

possibilidades, sempre que isso possamelhorar a qualidade de vida

das pessoas.
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II. Sou responsável pelaminhamente e,
portanto, pelosmeus resultados
Oser humano é, naturalmente, um ser pensante.Muitas vezes, no entanto, o nosso pensamento

não é omais positivo ou potenciador para os desafios que enfrentamos na vida.

Como geramos os nossos pensamentos? Em regra, resultam de processos de transferência,

consciente, de informação que depois é “arquivada” no nosso inconsciente. Se imaginarmos, de

novo, ametáforado computador edo softwaredeprocessamentode texto, a açãodeescrever,

reescrever, apagar ou gravar um documento é consciente e é visível para nós, no ecrã, mas o

processamento da mesma no backoffice não é um processo consciente. O mesmo acontece

connosco quando temos a tendência de ter uma atitude menos positiva em relação à vida ou

quando temos pensamentos menos positivos – estamos em modo de piloto automático, sem

percebermuitobemoquenos levaaesse tipode comportamentos.APNLvai permitir identificar

e alterar esses padrões inconscientes de pensamento e de ação, para gerar mudança positiva

na vida do indivíduo.

E qual o relevo destasmudanças?

Está cientificamente provado que pessoas negativas sofrem de mais doenças, mais depressões

e maior isolamento social e que esse comportamento tem um poderoso efeito de repelente

social e comercial.

Na dinâmica empresarial, como na vida, a atitude positiva favorece a concretização dos nossos

objetivos e funciona comomotor para osmesmos.
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III. Objetivos

O programa de Communication em PNL permite uma profunda

tomada de consciência quanto às formas como nos

relacionamos connosco e com os outros, como comunicamos e

como entendemos os diferentesmodelos domundo.

Durante a Certificação, promover-se-á ummaior discernimento

na observação de comportamento verbal e não-verbal,

enfatizando a distinção entre conteúdo e processo.
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• Expandir o seumodelo domundo, enriquecendo a qualidade da sua vida;

• Aprender como formular objetivos por forma a atingi-los, com êxito;

• Passar parao ladodaCAUSAna sua vida, aprendendoaautoprogramar-se;

• Aumentar a sua acuidade sensorial;

• Desenvolver a qualidade das suas relações interpessoais, melhorando

competências ao nível da comunicação verbal e não-verbal;

• Aprender a alterar estados negativos como ansiedade ou insegurança;

• Desenvolver a capacidade demanter um estado de excelência;

• Ampliar o seupotencial de liderançaede influênciapositivaeéticanosoutros;

• Desenvolvermetáforas para partilhar ideias e gerarmudanças nas equipas;

• Trazer clareza aos participantes sobre a sua Visão, Missão, Ambição e Papel

no mundo bem como reflexão profunda sobre como poderão, em congruência,

definir as suas intenções e objetivos ao serviço desse propósitomaior;

• Saber transferir o conhecimento da PNL para outras áreas e domínios de

atuação, tais como os Recursos Humanos, a Educação, a Performance

Desportiva, as Vendas, a Liderança, entre tantas outras.
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São, ainda, objetivos do Communication em PNL:



IV. Destinatários

Esta Certificação destina-se a qualquer pessoa que queira

iniciar ou ampliar os conhecimentos na área da PNL.

Espera-se, de cada participante, abertura e

disponibilidade plenas para a reflexão e experimentação

das distintas ferramentas teóricas e práticas,
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V. Programa Introdução e apresentação geral da Certificação
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Padrões Nucleares da PNL

• Introdução à PNL – definição e origens

• Aplicações da PNL

• Princípios básicos e pressupostos

• Linguagem verbal e não-verbal

• Acuidade sensorial

• Calibração e leitura da linguagem não-

verbal (fisiologia e voz)

• Rapport – calibrar, espelhar, sincronizar

e conduzir

• Quebra de rapport

• Fases da aprendizagem

• Sistemas de representação

• Overlap

• Pistas de acesso

• Princípios de sucesso

• Estado atual e estado desejado

• Ecologia

• Formulação de resultados bem

elaborados

• Molduras e enquadramentos em PNL

• Gerador deNovos Comportamentos

• Cadeia de excelência

• Epistemologia–modelodecomunicação

da PNL

• Níveis lógicos e tipos lógicos

• Níveis neurológicos – alinhamento

• Visão, missão, ambição e papel no

mundo



Submodalidades

Formatos de Ancoragem

• Conceito de submodalidade

• Análise de Contraste

• Mapping Across - Mapeamento cruzado

simples

• Posições Percetivas

• Pontos-chave para ancoragem

• Instalação de âncoras simples

• Pilha de ncoras

• Círculo de Excelência
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VI. Avaliação

Esta Certificação segue os mais elevados padrões de Certificação

Internacional e para isso conta com os seguintes instrumentos de

avaliação formativa e sumativa:
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1. Assiduidade de 100% (em caso de doença oferece-se a possibilidade

de frequentar numoutro curso os dias emque não participou);

2.Participação ativa nas qualidades de coach, cliente e observador em

todos os exercícios realizados durante as sessões;

3.Exame escrito final com avaliação mínima de 3 numa escala de 1 a 3 (1-

Repetir Certificação | 2– Insuficiente | 3 –Concluído comsucesso).No caso

de avaliação 2, o participante é convidado a reformular o seu exame;

4.Realização de umexameprático final constituído pela apresentação ou

demonstração de uma competência técnica de PNL.



VII. Certificação

Este curso atribui ao participantes a Certificação

Internacional deNLP Communication, IN que atesta que

o participante possui os conhecimentos requeridos para

este nível de formação, de acordo com os standards

internacionais da IN-NLP - International Association of
NLP Institutes, uma das mais antigas e prestigiadas
associações de PNL domundo, que foi fundada em 2001

e possui sede em Berlim.

A IN-NLP tem como missão manter altos padrões éticos

na sua atividade e possui como desígniomaior contribuir

para a promoção dobem-estar de toda a humanidade e

amanutenção da justiça e paz nomundo.

O código de ética da IN-NLP pode ser consultado aqui.
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https://www.nlp-institutes.net/pdf/en/ethics.pdf


VIII. Trainers

Sou apaixonada por pessoas, organizações, transformação, inovação
e criatividade. O meu drive é a aprendizagem contínua. Licenciei-me
em Direito com 22 anos, passei por umMBA emGestão Internacional,
por um mestrado em Tecnologias Educativas, por um Doutoramento
em Formação de Adultos e por inúmeras certificações internacionais
nas áreas do Coaching, Programação Neurolinguística, Time Line
Theraphy® eHipnose.

Estive ligada ao mundo corporativo em cargos de direção executiva
em Portugal e no estrangeiro durante quase 30 anos e desde sempre
tive umapaixãoenormepelagestãodaspessoas epelamotivaçãodas
equipas que liderei.

Em 2014 fundei a Xpand Pro, marca que surge alinhada com o novo
paradigma do trabalho e do desenvolvimento humano, onde sou hoje
CEO, Palestrante, Executive Coach e Trainer de Programação
Neurolinguística.

De PESSOAS para PESSOAS é omeu lema.Mais do que trabalhar com
Recursos Humanos, gosto de saber que contribuo para uma sociedade
com cada vezmais HUMANOS comRECURSOS.
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PAULA TRIGO
Master Trainer International em
PNL |Master Trainer International
emCoaching |Human
Development Passionate

https://www.paulatrigo.com/


Descomplicação, leveza, atitude, performance, paixão e congruência.
Sou o Rui Filipe Trigo e estas são algumas das palavras que gosto de
usar parame definir e parame guiar em tudo o que faço na vida.

12 anos de alta competição suscitaram em mim a curiosidade de
perceber a diferença que faz a diferença. Como é que pessoas com
capacidades técnicas semelhantes podem obter resultados tão
diferentes?

Descubro uma nova forma de olhar para o ser humano, para o seu
potencial e para os seus processos mentais. Descubro que todo o ser é
único e fascinante à sua maneira e assim nasce em mim uma nova
paixão, a programação neurolinguística e o estudo damente humana.

Acredito que o conhecimento e tudo o que nos faz crescer existe para
ser partilhado, portanto dedico-me diariamente a trazer mudança
positiva àminha vida e à vida de pessoas e organizações.
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RUI FILIPE TRIGO
Trainer Internacional em PNL |
Trainer Internacional em
Coaching | Spark Researcher



IX. Duração, Calendário e
Modalidade de funcionamento

O Communication em PNL tem a duração de 40 horas e funcionará
em modalidade online, com periodicidade bissemanal, às terças e

quintas-feiras, das 19:00 às 22:00 (3 horas/dia), durante 12 sessões.

A 13ª e última sessão funcionará entre as 18:30 e as 22:30.

O calendário das sessões é o seguinte:

SEMANA 1 - 20 e 22 de Setembro de 2022

SEMANA2 - 27 e 29 de Setembro de 2022

SEMANA3 - 04 e 06 deOutubro de 2022

SEMANA4 – 11 deOutubro de 2022

SEMANA5 - 18 e 20 deOutubro de 2022

SEMANA6 - 25 e 27 deOutubro de 2022

SEMANA 7 - 03 deNovembro de 2022

SEMANA8: 08 deNovembro de 2022
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X.Valores de Investimento e
Modalidades de Pagamento

Valor de investimento:

540€ (quinhentos e quarenta euros) + IVA, totalizando 664,20€

(seiscentos e sessenta e quatro euros e vinte cêntimos).

Possibilidade de pagamento em2 prestações no valor unitário de

270€+ IVA cada uma, totalizando 332,10€ (trezentos e trinta e

dois euros e dez cêntimos) por prestação.

Early Bird para Pronto Pagamento até 29 de Julho com 20%

desconto – 432€+ IVA totalizando 531,36 € (quinhentos e trinta

e um euros e trinta e seis cêntimos).
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XI. Inscrições

Para inscrição na Certificação, preencha por favor o

formulário de inscrição disponível no site daXpand em

https://xpand.pt/evento/nlp-communication/

Após a inscrição serás contactado pelos nossos

serviços para a formalização do pagamento. As

inscrições só se tornam efetivas após este

procedimento.

Informações adicionais para info@xpand.pt
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