Curso Introdutório de Programação Neurolinguistica
(PNL)
e
Metas
Text

Curso: INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA (PNL) e Neurociência aplicada às metas
OBJETIVO DESTE TREINAMENTO

COMO PODE SER ÚTIL NA PRÁTICA?

Com este curso, você vai compreender o pensamento e os estilos de
comunicação das pessoas.Desenvolver confiança e empatia na sua
comunicação. Reconhecer como a linguagem exerce influência direta
sobre você e sobre as outras pessoas. Além de dominar técnicas para a
obtenção de resultados excepcionais no dia-a-dia seja na área
A PNL fornece modelos e técnicas poderosas para que possamos profissional ou pessoal.
modificar nossa estrutura de comportamentos, encontrando melhor
O QUE VOU APRENDER?
equilíbrio emocional e recursos internos para conquistar nossos
Aprender mais sobre PNL,
objetivos pessoais e profissionais.
Aprender como a linguagem, mente, corpo e emoções reagem e
Introdução a PNL é um curso muito procurado e foi desenvolvido para interagem nos resultados que obtemos.
pessoas que acreditam que podem conquistar uma melhor qualidade Equilibrar a tríade: corpo mente e emoções.
de vida, conhecendo as ferramentas para o sucesso, aprendendo a se Compreender o pensamento e os estilos de comunicação nas esferas:
comunicar melhor internamente e com os outros, vai adquirir novas familiar, profissional, social e pessoal.
habilidades para conquistar o que deseja e ampliar profundamente sua Aprender o poder da linguagem na comunicação consigo e com os que
o rodeiam.
visão de mundo.
PNL é definida como o “Estudo da Estrutura da Experiência Subjetiva do
Ser Humano”, em outras palavras é o estudo de como processamos os
estímulos que recebemos do mundo ao nosso redor e como reagimos a
esses estímulos.

São Paulo
Local: Bosque
do Porto(Centro)
Praia Hotel - PORTO SEGURO
Carga horária: 12 horas
Valor do Investimento: R$ 400,00
Certificado e Coffe break
Horário: 19:
00 às
h
9:00
às22:00
16:00
T
Dias: 3126deeAgosto
/ 01,
02 e 03 de Setembro
27 de
Outubro
"Sua vida muda no momento que você toma uma nova, congruente e comprometida decisão." - Anthony Robbins

VAGAS LIMITADAS! Inscreva-se:

mentesaudavelbrasil@gmail.com
cara231@live.com / Whatsapp: +689 8735 4686
www.mentesaudavel.webs.com
www.gisellecara.therapist.fr
/ Skype:gicara
(73) 35751835 / (73) 8829-4442

