
CURSO DE PRACTITIONER PNL - 2019
- COM ZÉLIA VILLARINHO

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220-010 

QUANDO?
É um curso de 60h/A 
(data a definir, previsão para iniciar em maio 
de 2019)

A QUEM SE DESTINA?
É um curso para quem quer aprender uma 
nova forma de comunicação, mais efetiva e 
verdadeira com os outros e consigo mesmo, 
por forma a melhorar o caminho da própria 
evolução e do mundo.

O QUE É PNL?
É uma abordagem à comunicação, ao 
desenvolvolvimento pessoal e à psicoterapia, 
criado por Richard Bandler e John Grinder na 
California, EUA na decada de 1970. 
A PNL desenvolveu instrumentos e distinções 
com as quais identifica e descreve padrões 
verbais e não-verbais de indivíduos, isto 
é, aspetos chave do que as pessoas falam 
ou fazem. Os objetivos básicos da PNL 
são modelar habilidades especiais ou 
excepcionais e auxiliar a torná-las transferíveis 
a outros, de uma maneira produtiva e 
enriquecedora.

NESSE CURSO, VOCÊ IRÁ
Aprender uma das ferramentas mais eficazes 
de desenvolvimento pessoal, para atingir 
resultados efetivos em pouco tempo, no 
campo pessoal, profissional, financeiro, 
de relacionamentos, de cumprimento de 
objetivos e metas  no geral, que poderá 
aplicar a si mesmo e em contexto de terapia.

INVESTIMENTO
R$ 1.668,00 - 6% desconto à vista
Até 6x sem juros no cartão
Até 6x sem juros em cheque

ZÉLIA VILLARINHO
Trainer em PNL; Formada em Coach pelo Instituto de Coaching Integrado 
dos EUA, com certificação internacional. É membro da Associação Mundial 
de Saúde, Coordenadora da Biocentric International Foundation em Londres, 
e membro do Conselho Científico e Metodológico da América Latina da 
instituição. Ministra cursos no Brasil, América Latina, China e Europa. 
Desenvolve consultoria em empresas. Possui graduação em Pedagogia e em 
Ciências Físicas e Biológicas. Master em PNL com Formação em Modelagem 
dos fatores de sucesso com Robert Dilts na NLPU-Califórnia. Curso Unleash 
the Power Within com Anthony Robins em Londres. 

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

O que é e como surgiu a PNL 
Pressuposições da PNL
O sistema nervoso
Linguagem
Os programas
Vida e mente são processos sistêmicos
Como criamos nossos estados e comportamentos
Fisiologia: A avenida da excelência
Sistemas representacionais
Modelo de mundo Visual
Modelo de mundo Auditivo
Modelo de mundo Cinestésico
Generalizações relativas a movimento dos olhos
Pistas de captação
Relação de palavras
Rapport
Níveis lógicos
Processo e mudança
Âncoras
(Aplicação de técnicas práticas)
Metamodelo da linguagem
Eliminação ou Omissão
Generalização
Distorção
Submodalidade
Mapeamento comparativo
Intervenções simples de submodalidades
“Swish”
Cura rápida de fobia
Especificações de objetivos
Exercício de detecção e utilização de critérios
Padrões de meta programas
Padrões de linguagem hipnótica
O modelo de Milton
Metáforas
Níveis lógicos de processamento

“O futuro não se prevê, se cria” - Robert Dilts

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS


