
PNL no dia a dia 
Desenhe a sua nova versão



A Programação Neurolinguística é um 
modelo poderoso de comunicação que 
traz resultados altamente positivos nos 
relacionamentos e na aprendizagem. 

Através da PNL é possível utilizar o 
cérebro para alcançar quaisquer 
resultados que desejamos, tornando 
possível conseguir excelência nas 
relações pessoais e profissionais. 
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O que é?



Para que o participante esteja 
apto a gerir sua vida pessoal e 
profissional, desenvolvendo 
competências e projetando 
mudanças, com o uso da 
Programação Neurolinguística 
com ênfase especia l nos 
Quatro Pilares de Educação.  
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Por que?



Coaches; 
Treinadores; 
Líderes; 
Educadores; 
Terapeutas; 
Políticos; 
Consultores 
Comunicadores em geral. 
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Para quem?



Programa
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Dia 1 – Aprender a Conhecer 

Pressupostos de PNL 
Modelos de mundo 
Filtros de atenção 
Uso dos canais de comunicação:  
visual, auditivo e cinestésico 
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Dia 2 – Aprender a Fazer 

Foco na solução 
Modelo T.O.T.S. para organizar  
meios e fins 
Meta objetivos 
Condições de boa formulação 
Meta E.S.P.E.R.T.A. 
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Dia 3 – Aprender a Conviver 

 Elos calibrados nos relacionamentos 
Rapport (sintonia e empatia) 
Posições perceptuais para explorar 
pontos de vista 
Feedback com respeito e objetividade 
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Dia 4 – Aprender a Ser 

Estado C.O.A.C.H. 
Integração de polaridades 
Os arquétipos: o visionário, o guerreiro,  
o mestre e o curador 
Alinhamento de níveis neurológicos 
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Dia 5 – Inteligência Emocional e PNL 
       
      Gestão de estados 
      Como neutralizar respostas indesejadas 
      Criação de estados de excelência 
      Editação pessoal 
      Ressignificação de eventos 
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Dia 6 – A Magia da Linguagem 

Pronto socorro linguístico 
Meta Modelo – 13 perguntas poderosas 
para comunicação e transformação 
Modelo Milton – o uso da linguagem  
artisticamente vaga 
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Dia 7 – Liderança e Trabalho em Equipe 

       O Diamante de liderança 
       Meta mapa de liderança 
       Engajamento de equipes 
       Práticas de liderança 
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Dia 8 – Criatividade Aplicada 
e Integração de Aprendizagem 

Ciclo de criatividade 
Princípios de criatividade com PNL 
Estratégia Disney 

  Modelagem de estratégias pessoais de  
  criatividade  



ARLINE DAVIS 
DIRETORA EXECUTIVA  DO NÚCLEO PENSAMENTO & AÇÃO 

Diretora Executiva do Núcleo Pensamento & Ação.  
 
Master Coach Trainer e Master Trainer NLP internacional. 
 
Presidente no Brasil das instituições: International Association of NLP Institutes e da 
International Association of Coaching Institutes.  
 
Membro da Global Training Community of NLP. 

Membro NLP Leadership Summit.  

Criadora da Metodologia Coaching Pensamento & Ação® e Evolutionary Coaching Cycle®. 

Co-autora dos livros "Ser+ com PNL", "Ser+ com Coaching", "Leader Coach" e "Coaching na 
Prática".  



ANNE KARINE RODRIGUES KIEPE 
ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, COACH DE NEGÓCIOS E EMPRESÁRIA 

Anne atuou 10 anos na Alemanha na área de relações internacionais, gerenciamento de 
projetos internacionais e vendas, é PNL-Trainer e consultora sistêmica corporativa. Teve sua 
formação em institutos alemãs e no metaforum internacional. 
 
Atua no Brasil desde junho de 2002 com a empresa Anne K. / Escritório Criativo 
(www.annek.com.br) 
 
Atua como design de treinamentos, desenvolvendo cursos de acordo com a necessidade do 
mercado. Desde a sua fundação, atuou em mais de 40 empresas nas cidades de Colônia e 
Wuppertal (Alemanha), João Pessoa, Salvador e Recife. 

Clientes atendidos por ela incluem: alpargatas, j carneiro, esmalte machine, construtora 
aliance, gráfica santa marta, click pb, furtacor, contas brasil, clinor, tell passo, luzelle, grupo av, 
prime’s cool, bureau contábil, inorpel, ornare, parkett dietrich. 

http://www.annek.com.br
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Quando?

Módulo 1
22 a 25 de setembro

Treinadora: Arline Davis

Módulo 2
13 a 16 de outubro

Treinadora: anne k.
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Informações

Horário e Local
09:00 às 19:00 / espaço águia Rua Antonio Carlos Araújo, 135, cabo branco

carga horária: 72 horas / certificação internacional

Investimento
8 x R$ 625,00 (cartão de crédito)

R$ 4.600,00 à vista



Obrigada
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