
MASTER PRACTITIONER EM  
PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA – PNL 

 
 
 

Apresentação: 

 
O Instituto Humanizar Psicologia e Treinamentos Ltda. possui uma equipe 

especialista na área comportamental, com Psicólogas com especializações na  
área do trabalho, orientação profissional, avaliação psicológica, engajamento de  

equipe; profissionais de Comunicação, Programação Neurolinguistica, 

Neurociências, Gestão da Produção Lean Manufactuting. Com objetivo de 

otimizar Processos e especialmente Desenvolver Pessoas, para capacitar e 

fortalecer suas habilidades e competências. 
 

Público Alvo: 

 
Pessoas interessadas em desenvolver habilidades de comunicação, melhorar os 
relacionamentos interpessoais, desenvolver o autoconhecimento, trabalhar 
desbloqueios de crenças limitadoras por meio de compreensão neuro (cérebro 
linguística) linguagem e comunicação. 

 
O que é Master Practitioner? 

 
Esta formação é um programa de treinamento intensivo de desenvolvimento 
pessoal e capacitação profissional que oferece a certificação de Master 
Practitioner em Programação Neurolinguistica – o segundo nível de 
conhecimento PNL. 

 
Objetivos: 

 
· Mudar crenças limitantes e instalar crenças apoiadoras  
· Identificar a organização de informações e padrões de metaprogramas  
· Transformar fracasso em feedback  

Resolver bloqueios e traumas passados (Reimprinting)  
· Identificar, aprender e utilizar estratégias avançadas de modelagem  
· Compreender e utilizar os modelos: SCORE, SOAR e Matriz de 

Comunicação 

· Utilizar a PNL no trabalho com grupo  
· Apresentar noções e técnicas de Neurossemântica (AGP - Acessando o 

Gênio Pessoal) 
· Trabalhar com as mentes cognitiva, somática e do campo (PNL de 3ª 

Geração) 
· Tomar consciência de suas crenças sobre identidade  
· Identificar o "Eu Idealizado", entrando em contato com a sua "sombra" e 

essência 

· Praticar o Centramento Ativo e o Estado de Presença  
· Usar Mandala do Ser para mudar crenças limitantes 

 
Programação do Curso : 
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Modelagem 
 

Tenha uma visão ampla de Modelagem e compara como Grinder, Dilts, Gordon 
e Michael Hall veem Modelagem. Qual a vantagem e desvantagem de modelar 
por um modelo ou por outro. Ao final do curso, será realizado um um trabalho 
em cima do Modelo de Michael Hall, trabalhando submodalidades, Modelo 
TOTS, Meta- estados, Modelo Matriz. Em cima disso, será realizada uma prática 
onde nossos alunos escolherão um comportamento de excelência de alguém e 
serão capazes de reproduzi-lo. 

 
Abordaremos também como conteúdo: 

 

· História da PNL;  
· Influência dos precursores da PNL (História da Modelagem na PNL): 

Gregory Bateson, Virginia Satir e Milton Erickson; 
· Visão geral de Modelagem segundo Gordon, Grinder, Hall, Gilligan e 

Dilts. 
 

 

AUTOLIDERANÇA - Acessando seu Gênio Pessoal (AGP) 

BEM-VINDO À MATRIZ DE SUA MENTE Conteúdo 

teórico: 

 
· Requisitos do Gênio Pessoal  
· Pressupostos da Neurossemântica  
· Bem-vindo à "mágica" dos níveis-meta.  
· Por que você precisa de meta-habilidades?  
· Apresentando estados  
· O diamante da consciência  
· Meta-perguntas para aliciar meta-estruturas  
· Procedimento básico para aplicação de Metaestados 

 

Técnicas aplicadas: 
 

· Apropriação da Zona de poder – Assumindo a posse de nosso poder 
pessoal e declarando independência emocional  

· Aplicação de Metaestados ao Self – Criando autoaceitação, 
autoapreciação e autoestima 

· Meta-sim e Meta-não – Gerando uma mudança rápida de crenças 
limitantes 

· Aprendizagem acelerada – requalificando a experiência de aprendizagem 
 
 

 

PREPARANDO O CAMINHO PARA A 

MAESTRIA Técnicas aplicadas: 

 
· Aumentar o prazer – Criando estados de motivação e alegria  
· Diminuir o prazer – Desprogramando hábitos nocivos 

 

 
·  
·  
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· Aplicando Metaestados as emoções – Desenvolvendo uma maior 
Inteligência Emocional  

· Aplicando Metaestados aos conceitos – Desprogramando conceitos 
negativos 

 

PREPARANDO O CAMINHO PARA A MAESTRIA 

II Técnicas aplicadas: 

 
· Transformando distorções cognitivas  
· Dançando com os dragões – Transformando a energia e o significado de 

estados sem recursos 

· Da mente para o músculo – Fechando o gap entre o saber e o fazer e 
colocando em prática o que aprendeu 

· Pergunta do milagre – "pensando fora da caixa" e sendo mais criativo  
· Aplicando Metaestados aos enquadramentos atratores 

 

APLICANDO O ESTADO DE GÊNIO 
 

Técnicas aplicadas: 

 

· Aplicando Metaestados de intencionalidade – Adotando uma postura  
· Acessando seu Gênio Pessoal – Modelando o estado de genialidade 

pessoal 
· Aplicando Metaestados às desculpas  
· Detonando desculpas  
· Ícones giratórios – Resolvendo conflitos internos  
· Aplicando Metaestados à congruência – Criando um estado de 

congruência e integridade 
 

Jornada de Heróis e PNL de 3ª Geração 
 
 

 

· Mapeamento e passos da Jornada do Herói  
· O “jogo interno” e a 3ª geração de PNL  
· Encontrando a zona interna de excelência: o estado COACH  
· O Eu e a Alma  
· A Mandala do Ser na mudança de crenças limitantes  
· Visão e Ambição: Planilha para descobrir o seu chamado  
· Gerando uma “segunda pele”  
· Enxergando o campo 

 
 

 

Criando seu Destino 
 
  

 

               Trabalhando metas de curto, médio e longo prazo.  
· Criando a motivação verdadeira através da descoberta e da 

hierarquização dos valores. 
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· Missão – descobrindo e redigindo uma missão significativa alinhada com 
valores.  

· As 6 Necessidades Humanas que quando satisfeitas nos trazem 
equilíbrio, felicidade e realização. 

· Como gerenciar emoções e harmonizar relacionamentos com as 6 
Necessidades Humanas Essenciais. 

· Descobrindo a Pergunta Primária que orienta nosso foco e energia e que 
influencia nossos pensamentos conscientes e inconscientes. 

· Como mudar Crenças Limitantes que fecham a porta para a permissão e 
para o sucesso 

· Como criar Crenças Potencializadoras que abrem a porta para a 
realização de nossos sonhos e metas. 

 
 

 

Trainer: 
 

Maira Laranjeira, sócia e Trainer do INAp e InCOACHING, Formação 
Completa em PNL pela NLP University, Trainer em Programação 
Neurolinguistica pelo Metaforum Internacional com certificação 
internacional pela DVNLP e NLP-IN, Formação em Coaching Sistemico 
pelo Metaforum Internacional com certificação pelo ICI e ECA, DVNLP, 
biomédica pela UNIRIO com Mestrado em Biofisica – Biologia Molecular 
e Estrutural – IBCCF – UFRJ , Meta-Coach (ACMC) com certificação 
internacional pela Meta – Coach Foundation, Formação em Psicologia da 
Autorrealização pela internacional Society of Neuro-Semantics (ISNS) 
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Duração: 5 meses 
 
Data:       14 e 15 de set. / 19 e 20 de out. / 23 e 24 de nov. 
                14 e 15 de dezembro./ 13 de janeiro de 2020.  
 
Carga horaria: 100h 

 

Modalidade: Presencial 
 

Certificação Internacional NLPC  
 
 
 
 
 
 
 

Pré Requisito: Ter realizado o Practitioner (Reconhecimento Internacional) 
 

Critérios Avaliativos: 80% de presença nas aulas (tolerável 20H de ausência, 

com justificativa e apresentação de resumo referente ao tema apresentado na 

ausência do aluno). 
 

Investimento 

 

R$ 6900, parcelado em 10x no cartão de crédito, cheque ou boleto. 

 

Em caso de boleto o investimento precisa estar 50% pago até a data da 

formação. 

 

     Material didático (apostila), recursos, materiais diversos e coffee breaks inclusos. 
 
 

     
 Para mais informações contatar:      
 

 (92) 3346 9777 

 (92) 984074151 
 

comercial@institutohumanizar.com.br 
mayara@institutohumanizar.com.br 
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