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MASTER PRACTITIONER EM PNL SISTÊMICA
(Programação Neurolinguística)
Curso de formação.
Carga horária: 160 horas.
Formato híbrido – Online e presencial.
Data de início: 13 de setembro de 2021.
Com certificação.

www.kalanet.com.br

O que é PNL?
(Programação Neurolinguística)
É um modelo estratégico para a compreensão de
como funciona a mente humana.
Construído a partir da modelagem de padrões de
excelência e aprendizagem.
Aprendendo como funciona sua mente você alterar suas
estratégias, facilitando processos de mudanças
comportamentais, mentais e acelerando seus processos
de aprendizagem.

MASTER PRACTITIONER

www.kalanet.com.br

Aprender PNL é aprender sobre você, como
você pensa, como se relaciona com o mundo,
como se relaciona consigo, tomando consciência
inclusive dos conflitos internos que vivencia
Conflitos que muitas vezes podem ser causa de
processos de auto sabotagem que ocorrem de
forma inconsciente, trazendo perdas e desconforto.
Para que você construa uma VIDA BOA para você é
importante que saiba o que é importante PARA VOCÊ,
encontre soluções saudáveis para seus conflitos internos e
seus relacionamentos sistêmicos.
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Aprender PNL é FÁCIL, divertido,
interessante e SIMPLES.
Qualquer pessoa* pode aprender PNL,
nossa formação é apresentada em
linguagem simples, direta e de fácil
compreensão.
Exercícios práticos reforçam o
aprendizado e os desafios apresentados
podem ser implementados em sua rotina.
* Qualquer pessoa em posse de
suas faculdades mentais.
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Aprender PNL também é aprender a PENSAR.
Pensar com eficácia é o resultado da utilização de
estratégias mentais eficazes.
Estratégias que você pode aprimorar ao longo do
curso, além de aprender a negociar seus conflitos de
forma saudável e ecológica.
Ao aprender sobre seus próprios filtros de percepção
e como processa os estímulos que recebe do mundo
você aprende a escolher saudavelmente as
informações que consome.
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Os resultados você percebe rapidamente.
Já após as primeiras aulas você percebe os resultados em seus
próprios comportamentos e no relacionamento com outras pessoas.
Se descobre com mais recursos internos como paciência,
tranquilidade ou concentração, além de mais motivação em seu dia a
dia.
Aprimora sua comunicação e aprende a negociar pequenos conflitos
do dia a dia de forma harmônica e ecológica.
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Quem pode estudar PNL?
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QUALQUER PESSOA QUE BUSQUE:
Alinhamento e realização pessoal ou profissional.
Aprimorar suas habilidades de comunicação.
Criar uma plano estratégico de vida e carreira.
Desenvolver inteligência emocional.
Assumir a liderança em suas próprias vidas.
Desevolver empatia e habilidades humanas.
Melhorar a auto estima.
Excelência e aprimoramento mental.
Auto conhecimento.
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Qual a diferença da

PNL Sistêmica?
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PNL Sistêmica é uma evolução do modelo
desenvolvido por Bandler e Grinder.
A partir das pesquisas de Robert Dilts e Judith Delozier,
com influência direta de Virginia Satyr e Milton Erickson.
Leva em consideração o fato de que vivemos redes de
relacionamentos sistêmicos que influenciam
profundamente nossas experiências de vida.
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Uma das principais diferenças é a percepção de
que nossos aprendizados são organizados em

Níveis Neurológicos.
Essa é uma excelente ferramenta para
entendermos como funciona a hierarquia de
aprendizados no ser humano.
Compreender essa hierarquia é fundamental
para compreender também as regras de
mudanças em nossos padrões de
aprendizagem.
Comportamentos indesejados, padrões
recorrentes limitantes e outras limitações
támbém possuem suas próprias hierarquias de
aprendizados.
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Para que você seja capaz de fazer uma mudança
comportamental, ou desenvolver habilidades,
terá que passar por um processo de
aprendizagem.
O(s) novo(s) comportamentos devem ser
ECOLÓGICOS com sua estrutura de
aprendizagem.
Procrastinação, auto sabotagem, falta de
motivação, recorrência de comportamentos
indesejados e conflitos internos indicam
conflitos de ECOLOGIA.
Isso quer dizer que o comportamento limitante
traz ganhos inconscientes, que podem estar
relacionados a aprendizados do passado que
ainda estão em efeito no momento presente.
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A PNL é uma ótima ferramenta para encontrar
soluções para esses tipos de conflitos.

www.kalanet.com.br

O que vou aprender
no MASTER?
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Vai aprender sobre seus FILTROS DE PERCEPÇÃO,
que determinam a forma como reage ao mundo.
Vai descobrir que suas grandes limitações e impedimentos estão
ligados à FORMA COMO PENSA e como você pode mudar isso.
Vai desenvolver empatia, aprimorar sua comunicação,
formular objetivos e estratégias de forma eficaz.
Vai aprender como funciona e como você pode “comandar” sua mente e
neutralizar pensamentos e padrões limitantes.
Programar objetivos e metas em sua LINHA DO TEMPO
e neutralizar processos de auto sabotagem ou conflitos internos de forma saudável e
ecológica.
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Vai aprender a neutralizar compulsões e pensamentos recorrentes.
O que são CRENÇAS e como modificá-las, gerando novos
padrões de comportamento e aprendizagem.
O que são fobias e como podem ser neutralizadas facilmente.
Como acelerar aprendizagem, aumentar focom, concentração e produtividade.
Utilizar sua linguagem de forma que seja assertiva e facilite suas trocas sistêmicas.
Mudar de estado interno e desenvolver inteligência emocional.
Como utilizar padrões eficazes de comunicação em situações de Liderança e ensino.
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PNL e Coaching
são a mesma coisa?
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PNL NÃO É Coaching
E também NÃO É TERAPIA.
O termo Coaching refere-se a um processo
específico aprendizagem e treinamento.
Já Terapias são processos voltados à cura de
aprendizados limitantes e traumas e também
ferramentas de auto conhecimento.
A PNL SISTÊMICA pode ser utilizada com
eficácia juntamente com qualquer modelo ou
processo de Coaching ou Terapia.
Assim como também pode ser utilizada em
qualquer modelo de transmissão de conteúdo.
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COACHING GENERATIVO
É um modelo de COACHING praticado
com PNL SISTÊMICA.
Nesse modelo utilizamos o modelo de Níveis
Neurológicos e pensamento sistêmico.
O objetivo desse processo é ajudar o cliente
(coachee) a atingir seus objetivos de forma
saudável e ecológica, considerando seus
relacionamentos sistêmicos e alinhamento
interno.
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PNL pode ajudar na

educação dos filhos?
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Pode ajudar SIM e MUITO.
Primeiramente porque você irá desenvolver mais recursos internos e
expandir sua própria percepção do mundo transmitindo naturalmente a
seus filhos esses aprendizados.
Também aprenderá padrões de linguagem que facilitam a
comunicação e negociação encontrando soluções simples para
pequenos conflitos do dia a dia que consomem muita energia.
E principalmente poderá ajudar seus filhos a aprenderem a lidar com
perdas, frustrações, decepções e imprevistos, ajudando-os a preservar
a auto estima, desenvolver inteligência emocional, habilidades de
liderança, negociação e solução de conflitos.
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E quanto a questões
de saúde, a PNL
pode ajudar?
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SIM, também pode ajudar.
Em relação a mudança de padrões
de pensamentos e estados
negativos que possam dar
manutenção à questão.
Na manutenção de estados
internos de possibilidade que
dêem apoio ao tratamento
médico.
E no desenvolvimento de recursos
internos, como disciplina e
paciência que também apoiam o
tratamento.
Não substitui tratamento médico.
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PNL vai ajudar em
minha carreira?
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SIM, você pode usar a PNL

para alavancar sua carreira.
Vai aprender a formular objetivos, metas e
estratégicas eficazes e programá-las em sua
linha do tempo.
Vai desenvolver habilidades de comunicação,
liderança e negociação.
Vai aprender a identificar estados internos
limitantes e modificá-los.
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SIM, você pode organizar sua

carreira de forma estratégica.
Vai aprender a facilitar a solução de conflitos e
desenvolver habilidades humanas (soft skills).
A PNL é uma excelente ferramenta de auto
conhecimento, dessa forma você também fará
escolhas alinhadas com suas características.
E poderá planejar e organizar sua carreira de
forma que seja adequada para a pessoa única
que você é.
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Você também pode utilizar a
PNL Sistêmica em sua prática
ESPIRITUAL.
Seja qual for seu modelo religioso ou mesmo
que você seja agnóstico(a) ou ateu(ia).
Isso porque é um modelo completamente
neutro em relação ao modelo de crenças de
cada pessoa.
E seja qual for o seu modelo, você poderá usar
as ferramentas, técnicas e modelos aprendidos
para se alinhar internamente e espiritualmente,
vivendo uma VIDA PLENA, BOA E RICA.
MASTER PRACTITIONER

Conteúdo programático
Acordo Condicional
Adicionando Recursos com Âncoras Espaciais
Agenda Oculta
Alinhamento de Níveis Neurológicos
Alucinação
Âncora de Uptime
Ancoragem de Casais
Ancoragem de Famílias ou Sistemas
Âncoras
Âncoras de Dissociação
Armadilhas na identificação de crenças
Calibração
Canais VAC
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CBFO FÁCIL (boa formulação de objetivos)
CHART
Círculo de Excelência
Colapso de Enquadramento
Competências e Incompetências
Consultoria – Planejando Intervenções
Crenças
Critérios
Cura Rápida de Alergias
Cura Rápida de Fobia
Descrição Baseada no Sensorial
EA + Estratégias = ED
Ecologia

Conteúdo programático
Encadeamento de Âncoras
Encadeamento de Submodalidades
Encontrando uma Estrutura de Concordância
Estratégia Avançada de Modelagem
Estratégia de Auto-Profecia
Estratégia de Criatividade Disney
Estratégia de Flexibilidade
Estratégia de Motivação
Estratégia para Reação a Críticas
Estratégias
Estrutura S.C.O.R.E. para técnicas de PNL
Filtros (GOD)
Fisiologia VAC

MASTER PRACTITIONER

www.kalanet.com.br

Flexibilidade e Criatividade
Generalização de Submodalidades
Gerador de Novas Capacidades
Gerador de Novos Comportamentos
Hierarquia de Critérios
Hipnose e Transe Hipnótico
Identificando Crenças Limitantes
Imprints
Integração de Âncoras
Intenção Positiva ou meta-objetivos (a Intenção
do Objetivo)
Intervenções com âncoras de dissociação
Intervenções Simples de Submodalidades
Libertando-se dos laços com a Sombra

Conteúdo programático
Linha do Tempo
Mapa Mental
Mapeamento Cruzado
Mente Consciente e Inconsciente
Meta Programas
Metáforas
Meta-Modelo de Linguagem
Modelagem
Modelagem - Níveis Neurológicos
Modelagem - TOTS
Modelo Milton
Modelo R.O.L.E.

MASTER PRACTITIONER

www.kalanet.com.br

Modelo S.C.O.R.E.
Modelo SOAR
Modelo TOTS
Modelo Tridimensional SOAR
Movimentos Oculares VAC
Mudança de História Pessoal
Mudanças com Submodalidades 3D
Níveis de Aprendizado da PNL Sistêmica
Níveis Neurológicos
O Mapa não é o Território
O Padrão da Perda
Os 7 Cs - Tipos de interferência
Padrão de Ressonância

Conteúdo programático
Padrão do Chocolate Godiva
Palavras Processuais VAC
Palavras Significativas
Partes
Passos para Atingir um Objetivo
Passos para Mudanças de Crenças
Perdas e o padrão da perda
Perspectivas de Modelagem:
Pesquisa Transderivacional
Pilha de Âncoras
PNL Sistêmica
Polaridades
Ponte ao Futuro
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Pressupostos da PNL Sistêmica
Pressupostos Úteis da Mente Inconsciente
Prestidigitação Lingüística
Processo da PNL Generativa
Psicogeografia
Rapport
Realidade Objetiva
Realidade Subjetiva
Recontextualização
Rede de Níveis Neurológicos
Reestruturação em 6 passos
Reimprinting e Regressões
Ressignificação

Conteúdo programático
Roteiro para intervenções
S.C.O.R.E. Dançante
S.C.O.R.E. Tipos de Causas Sistêmicas
Squash Visual
Submodalidades
Swish Pragmagráfico
Swish Tamanho Cor
Swish Tamanho Luminosidade
Técnica para Aceleração de Cura
Tipos de Crenças
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Tipos de mudanças
TOTS
Transformando Fracasso em Feedback
Trilogia da Mente
Valores da Comunidade de PNL
Verificação Ecológica

Agenda 2021/2022
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SETEMBRO / OUTUBRO 2021

NOVEMBRO 2021

27/09/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
29/09/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
02/10/21 - 09H00 as 14h00 - SÁBADO.
04/10/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
06/10/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
13/10/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
18/10/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
20/10/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
25/10/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
27/10/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.

03/11/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
06/11/21 - 09H00 as 14h00 - SÁBADO.
08/11/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
10/11/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
17/11/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
22/11/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
24/11/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
29/11/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
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DEZEMBRO 2021

JANEIRO 2022

01/12/21 - 09H00 as 14h00 - Quarta.
04/12/21 - 19h30 as 23h00 - SÁBADO.
06/12/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
08/12/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
13/12/21 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
15/12/21 - 19h30 as 23h00 - Segunda.

08/01/22 - 09H00 as 14h00 - SÁBADO.
10/01/22 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
12/01/22 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
17/01/22 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
19/01/22 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
24/01/22 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
26/01/22 - 19h30 as 23h00 - Quarta.
31/01/22 - 19h30 as 23h00 - Segunda.
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Agenda 2021/2022
FEVEREIRO 2022 - ONLINE
02/02/22 - 19h30 as 23h00 - Segunda

FEVEREIRO 2022 - PRESENCIAL
26/02/22 - 09H00 as 19h30 - Sábado.
27/02/22 - 09H00 as 19h30 - Domingo.
28/02/22 - 09H00 as 19h30 - Segunda.
01/03/22 - 09H00 as 19h30 - Terça.

www.kalanet.com.br

MASTER PRACTITIONER EM PNL SISTÊMICA
(Programação Neurolinguística)
Curso de formação.
Carga horária: 160 horas.
Formato híbrido – Online e presencial.
Data de início: 13 de setembro de 2021.
Com certificação.

Facilitador: Vés
Wesley Dmitruk dos Reis
PNL Sistêmica (Programação Neurolinguística)
TLT – Terapia da Linha do Tempo
Linguagem Erickssoniana
Constelações Sistêmicas e Familiares
Alinhamento Estratégico Corporativo
Treinamento e Desenvolvimento

Treinador desde 2002
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