
PNL no 
dia a dia.

Desenhe 
a sua nova 
versão



?O que é

A Programação Neurolinguística 
Sistêmica é uma poderosa 
ferramenta de autoconhecimento 
que indica novos caminhos para 
nos relacionarmos e nos 
comunicarmos com as pessoas.

Durante o curso, vamos aprender 
a utilizar o cérebro para 
alcançarmos nossos objetivos 
diários. A aplicação da PNL é 
muito mais simples e prática do 
que você imagina.     
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?Por que
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Para que o participante 
esteja apto a gerir sua vida 
pessoal e pro�ssional, 
desenvolvendo competências 
e projetando mudanças com 
segurança e assertividade. 



?Para 
quem
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Líderes;
Coaches;
Treinadores;
Educadores;
Terapeutas;
Políticos;
Consultores;
Comunicadores;   
Pro�ssionais Liberais.



Programa



Pressupostos de PNL

Modelos de mundo 

Filtros de atenção

Uso dos canais de comunicação:
visual, auditivo e cinestésico

Dia 1 – O funcionamento 
Interno Humano
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Foco na solução

Modelo T.O.T.S. para organizar
meios e �ns

Meta Objetivos

Condições de boa formulação

Dia 2 – Determinando metas
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Rapport (sintonia e empatia)

Posições perceptuais para 
explorar pontos de vista

Feedback com respeito e 
objetividade   

Dia 3 – Melhorando seus
relacionamentos
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Estado C.O.A.C.H.
 
Energias arquetípicas: 
ferocidade, ternura e 
brincadeira

Alinhamento de níveis 
neurológicos

A mandala do ser  

Dia 4 – Sabendo mais
sobre você
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Gestão de estados

Como neutralizar respostas 
indesejadas

Criação de estados de excelência

Editação pessoal

Ressigni�cação de eventos     

Dia 5 – Aprendendo a gerir 
Estados Internos
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Meta Modelo – 13 perguntas 
poderosas para comunicação 
e transformação

Modelo Milton – o uso 
da linguagem 
artisticamente vaga   

Dia 6 – Usando a Linguagem 
de Forma Funcional
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Estilos de liderança 

Exercício do triângulo - 
apresentando o pensamento 
sistêmico

Sponsorship - 
apadrinhamento a si mesmo 
e aos outros      

Dia 7 – Liderando com 
Pensamento Sistêmico 
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Estratégias de flexibilidade

Estratégia Disney

Modelagem de estratégias 
pessoais de criatividade 

Dia 8 – Usando Criatividade 
e Flexibilidade 
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DEBORAH EPELMAN
NLPU AUTHORIZED COPYRIGHT USER E NLPU AFFILIATE 
PRACTTITIONER E MASTER - PRACTITIONER CERTIFICATION

Fundadora da PAHC - Sociedade Brasileira de Programação em 
Autoconhecimento e Comunicação;

NLPU Master Trainer;

Já formou mais de 80 turmas de Practitioner, 50 turmas de 
Master-Practitioner e 10 turmas de Trainer em vários estados do Brasil;

Membro da Global Training Community of NLP;

Membro NLP Leadership Project Community;

Membro da NLP Millennium Project World Community; 

Autora do livro "Mude sua vida com PNL", pela Editora Scortecci;

Coautora dos livros "PNL nas Organizações" e "Ser mais com PNL", das 
editoras Leader  e Ser Mais;

Organizadora do livro "Ferramentas da PNL" - Em comemoração aos 25 
anos da PAHC.



?Quando
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Módulo 1
26 a 29 de outubro

Módulo 2
30 de novembro a
03 de dezembro



!Infor-
mações
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Horário e Local
Das 9h às 19h / Local a de�nir

carga horária: 72 horas / certi�cação PAHC
e escritório criativo

Investimento
10 x R$ 500,00 (cartão de crédito)

Valor total R$ 5.000,00
consulte valores para pagamento à vista

(transferência ou espécie)



www.annek.com.br

cursos@annek.com.br

83 99996-0084 / Paula Martins

annekiepe

Anne K. Escritório Criativo

Anne Karine Rodrigues Kiepe

Vamos
conversar


