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Agora também em versão online, no conforto da sua casa.

Chegou o momento de tornar-se um Master em PNL.

Se as aprendizagens e o treino no Practitioner em PNL foram para si uma revelação e um salto 
qualitativo na vida pessoal e profissional e quer agora expandir as suas competências pessoais, para 
ampliar ainda mais as suas conquistas, inscrever-se no Master Practitioner InPNL é a sua opção e 
sequência lógica.

O Master Practitioner é o 2º nível do programa completo de certificação em PNL. Neste curso, iniciará 
uma nova viagem interna, passando por um processo de desenvolvimento pessoal ainda mais 
profundo do que o que vivenciou no Practitioner.

Irá desenvolver o seu estilo pessoal de utilização da PNL, e irá solidificar ainda mais a estrutura mental 
que desencadeia a alquimia de transformar informação em sabedoria. Ampliará a sua capacidade de 
liderança, de gestão de conflitos, de comunicação, de assertividade e de criar relacionamentos mais 
saudáveis. 

A VIAGEM CONTINUA
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No Master Practitioner InPNL serão 
introduzidos novos modelos estruturais, 
levando à integração das várias facetas 
da PNL. Aprenderá a utilizar a PNL de 
modo sistémico, juntando e adaptando 
várias técnicas de forma a agilizar a 
resolução de problemas e adaptar às 
particularidades de cada caso, seja 
pessoal ou profissional e, ainda, para 
conseguir resolver questões mais 
profundas. Será capaz de identificar e 
gerir a interação dinâmica entre os Níveis 
Neurológicos, Posições Percetivas e 
Linhas do Tempo, desenvolvendo 
estratégias de intervenção multinível.

A VIAGEM CONTINUA
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Os conhecimentos e as competências adquiridas no primeiro nível serão aprofundados à luz de 
aprendizagens mais alargadas e elevados a novos níveis de consciência. Irá adquirir novas 
competências, praticar técnicas e modelos inovadores e generativos. Ao trabalhar principalmente 
os níveis subjetivos mais elevados, como o das Crenças, dos Valores e da Identidade, a sua 
transformação terá um impacto mais abrangente na sua vida, mantendo sempre a ecologia e a 
integração com o seu propósito de vida. Ao integrar melhor diversas formas de emprego das 
técnicas de PNL de forma mais informal e conversacional, terá ainda mais clareza em como 
manifestar os seus sonhos, enquanto apoia outras pessoas no caminho do desenvolvimento 
pessoal

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-master-practitioner-inpnl/


A VIAGEM CONTINUA
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Vai aprender as técnicas mais poderosas da Programação Neurolinguística, como a cura rápida de 
fobias, o padrão para o luto não resolvido, a cura rápida de alergias. Poderá ainda completar a 
caixa de ferramentas que adquiriu no Practitioner com técnicas avançadas de Linha do Tempo, 
técnicas com emprego de arquétipos, padrões avançados de trabalho com submodalidades, 
trabalho aprofundado com valores, Hipnose Ericksoniana e muito mais.

Um dos pontos altos do Master Practitioner é o projeto de modelagem, em que será desenvolvida 
a capacidade de integrar estratégias de pessoas com alta performance numa área em que queira 
desenvolver as suas capacidades. 

O recém integrado módulo avançado de Neurociência trará mais clareza científica na compreensão 
dos processos da PNL.

No Master Practitioner, o trabalho independente toma uma maior importância. Descobrirá novas 
dimensões e aplicações de conhecimentos e práticas centrais da PNL e poderá criar as suas 
próprias técnicas, através da modelagem implícita e explícita.

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-master-practitioner-inpnl/
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Se foi nosso aluno no Practitioner InPNL, já sabe que, acima de tudo, preocupamo-nos com a sua 
evolução. Sabemos que a qualidade dos conteúdos, metodologia do ensino, a experiência e 
conhecimentos dos Trainers (formadores) e a relação com os colegas fazem toda a diferença no seu 
percurso de crescimento pessoal e profissional, e isso torna-se ainda mais evidente no Master 
Practitioner.
Somos o primeiro Instituto de Programação Neurolinguística em Portugal e durante os últimos 14 
anos, criámos e treinámos uma equipa de excelência com os melhores Trainers especialistas em PNL 
e certificados internacionalmente. A qualidade das nossas certificações é reconhecida por inúmeros 
institutos espalhados por todo o mundo.
No Master Practitioner InPNL encontrará uma abordagem ampla, completa e atualizada, integrando 
com precisão as melhores técnicas e padrões de excelência estudados e elaborados pelos maiores 
nomes da Programação Neurolinguística clássica a nível mundial, como os criadores Richard Bandler e 
John Grinder e o principal desenvolvedor, Robert Dilts, bem como a 3ª e 4ª geração da PNL e a PNL 
generativa
Uma vez que no InPNL consideramos a PNL uma área de conhecimento que se vem desenvolvendo 
desde 1972, integramos, não só a PNL clássica, mas também os novos desenvolvimentos dos 
fundadores e de outros especialistas e estudiosos. No Master Practitioner são introduzidas as bases 
do New Code (John Grinder), do Modelo Unificado e da PNL Generativa (Robert Dilts), do Panorama 
Social (Lucas Derks), entre outros. Dada a importância de Milton Erickson na PNL, a Hipnose 
Ericksoniana é também abordada neste programa.

PORQUÊ O InPNL?
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OS SEUS TRAINERS

Fundadora do InPNL e Co-fundadora do InBodyLanguage. 
Participou como Trainer em mais de 133 Certificações de 
PNL e em formações InCompany em Portugal, Brasil, 
Angola, Moçambique e EUA. Faz sessões individuais com 
PNL e Coaching Neurolinguístico desde 2005. Master 
Trainer pela NLP University e formada diretamente pelos 
criadores da PNL John Grinder e Richard Bandler, e 
principais seguidores como Robert Dilts, Judith Delozier, 
Steave Andreas e Michael Hall. Fellow Trainer da IA-NLP –
The International Association for NLP e membro do NLP 
Leadership Summit. Presidente do Conselho de Ética da 
Federação Portuguesa de Psicoterapia. Formação em áreas 
relacionadas como Constelação Sistémica, Coaching 
integral, Psicologia Junguiana, Respiração Holotrópica e 
Hipnose Ericksoniana com Stephen Gilligan. Pratica Tai Chi 
e Chi Kung há cerca de 25 anos.

LUZIA WITTMANN
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Coach e Trainer em Programação Neurolinguística e pelo 
InPNL – Instituto Internacional de Programação 
Neurolinguística, certificação reconhecida pela IA-NLP –
International Association for NLP. Tem aprofundado os 
seus conhecimentos nesta área com especialistas como 
John Grinder, Frank Pucelik, Robert Dilts, Sid Jacobson, 
Mark Andreas, Michael Carroll, entre outros. Curiosa pelo 
funcionamento do cérebro humano, tem desenvolvido 
competências nesta área a nível internacional, sendo o seu 
foco a Neurociência Aplicada e Saúde Cerebral e a 
Mudança Comportamental. Licenciada em Ciências 
Farmacêuticas, com especialização posterior na área da 
Saúde Pública e da Promoção da Saúde. (Docente 
Universitária com mais de 12 anos de experiência. 
Responsável pela equipa de Serviço Farmacêutico da Linha 
SNS 24 (contact centre do Ministério da Saúde).

PAULA PERDIGÃO
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OS SEUS TRAINERS

Trainer em Programação Neurolinguística reconhecido pela 
IA-NLP – International Association for NLP e pelo InPNL –
Instituto Internacional de Programação Neurolinguística. 
Formado em PNL por Luzia Wittmann, Richard Bandler, 
John Grinder, Robert Dilts, Stephen Gilligan, Tom Best, 
Michael Hall, Lucas Derks, Sid Jacobson, Mark Andreas e 
Bernd Isert. Licenciado em Psicologia Clínica pelo ISPA, 
Mestre em Filosofia pela FLUL e Mestre em Communication, 
Behavior & Credibility Analysis pela Manchester 
Metropolitan University. Diretor do InBodyLanguage –
International Institute of Body Language, Membro 
Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicoterapia 
e Coaching Psicológico pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, Membro Efetivo da Sociedade Portuguesa de 
Terapia Familiar e Membro Didata da Associação 
Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental. 

TOMÁS BAÊNA
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A DUPLA CERTIFICAÇÃO

Ao terminar o Master Practitioner InPNL receberá dois certificados: um certificado internacional pela IA-
NLP – International Association for Neuro-Linguistic Programming, a entidade certificadora de PNL com 
os mais elevados standards do mundo, e um certificado profissional pela DGERT, a entidade 
certificadora oficial do Estado Português.

Certificação IA-NLP 
Será reconhecido como Master Practitioner em PNL em qualquer parte do mundo 
e por qualquer instituto.

Certificação DGERT 
Este curso segue os padrões de qualidade da Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT). 
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• OBJETIVOS E PLANO DE AÇÃO: condições de formulação, instalação e pró-imprinting;

• MAPAS MENTAIS: aplicados aos objetivos;

• MODELO TOTE: aplicado aos objetivos;

• NÍVEIS NEUROLÓGICOS: aplicação sistémica; análise e solução de incongruências; alinhamento 
individual e congruência de grupos;

• META ESPELHO: – com diferentes posições percetivas;

• O CAMPO UNIFICADO DA PNL: modelo integrativo de múltiplas técnicas de PNL;

• MODELO SOAR E JUNGLE GYM: estrutura para o espaço solução, com base no Campo Unificado da 
PNL, que permite uma aplicação mais livre e flexível de modelos e técnicas de forma integrada;

• MODELO SCORE: modelo concebido para trabalhar a causa de sintomas, sejam emocionais ou 
psicossomáticos, podendo ser utilizado para questões de saúde física com origem emocional;

• CRENÇAS E CONVICÇÕES: técnicas avançadas de eliminação de convicções limitadoras e 
instalação de convicções empoderadoras;

• VALORES: trabalho avançado com valores - hierarquia e conflitos entre valores; transformação de 
hierarquias; congruências e incongruências; desbloqueamentos rápidos; convicções; regras 
limitadoras;

• METAPROGRAMAS: reconhecimento e aplicação dos Metaprogramas;

PROGRAMA
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• NECESSIDADES HUMANAS ESSENCIAIS;

• MATRIZ DA IDENTIDADE: trabalho profundo ao nível dos múltiplos aspetos da identidade;

• SINTAXE SOMÁTICA: a relação mente-corpo; a expressão e comunicação corporal de aspetos 
mentais; 

• MODELOS DE LINGUAGEM: padrões S.O.M. – Sleight of Mounth (Prestidigitação Verbal); perguntas 
orientadas para a solução; revisão e aplicação do Metamodelo e do Modelo Milton na comunicação;

• A LINGUAGEM PURA: resolução de limitações e bloqueios emocionais através de comunicação 
simbólica;

• MODELAGEM DE ESTRATÉGIAS DE SUCESSO: as fases no processo de modelagem, o método e a 
prática; 

• METÁFORAS: a criação e a aplicação de metáforas;

• HIPNOSE: a hipnoterapia clínica; métodos de indução e sugestão; modelo ericksoniano;

• LINHA DO TEMPO: trabalho com a linha cinestésica do tempo - emoções, convicções, conflitos -, 
emprego de outras técnicas da PNL na linha do tempo;

• TRANSFORMAÇÃO ESSENCIAL: reimpressão da linha temporal parental;

• CURA RÁPIDA DE FOBIAS E TRAUMAS: padrão para a cura de fobias simples e traumas em curto 
espaço de tempo;

PROGRAMA
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• EMPREGO AVANÇADO DAS SUBMODALIDADES: técnicas e como empregar as submodalidades 
para comprovar mudanças internas;

• O PADRÃO DO LUTO: de Steave Andreas – resolução rápida de lutos recentes e lutos persistentes 
após vários anos;

• CURA RÁPIDA DE ALERGIAS;

• PANORAMA SOCIAL: introdução e técnica do Panorama familiar;

• EMPREGO DE ARQUÉTIPOS: a expressão arquetípica e o seu uso prático na procura 
transderivacional;

• NLP NEW CODE: de John Grinder – introdução.

• NEUROCIÊNCIA E PNL - módulos avançados;

• ESTRUTURA DE UMA SESSÃO INDIVIDUAL DE PNL: o modelo e a prática.
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As metodologias usadas na formação em PNL são essencialmente vivenciais, no entanto a parte 
teórica e demonstrativa também é valorizada.

Nas metodologias verbais, utilizaremos várias técnicas, desde exposição, explicação, diálogo, debates 
entre outras.

Na metodologia demonstrativa, utilizaremos audiovisuais e textos escritos (manuais produzidos para 
a certificação e materiais complementares).

Nos métodos ativos, utilizaremos trabalhos em grupo, em equipa e de projeto, estudo de casos, 
experiências vivenciais, entre outras.

É determinante a entrega e dedicação dos participantes para que o curso seja uma experiência 
enriquecedora e transformadora.

A METODOLOGIA
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A formação, enquanto certificação, tem parâmetros internacionais de avaliação. Assim, passará pela 
avaliação contínua da aprendizagem dos formandos, mas também por: 

• Apresentação de exposição de 
um tema da PNL (Grupo);

• Projeto de modelagem, incluindo o 
desenvolvimento, descrição e 
instalação de um novo
procedimento de PNL (Grupo);

• Avaliação prática individual.

Estes critérios são essenciais para que se possa certificar com exigência, rigor e qualidade um 
participante da formação.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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O Curso Master Practitioner InPNL tem a duração de 134 horas em que os participantes poderão 
vivenciar a PNL.
Pode optar por uma edição no formato da sua preferência:

• Online – dois módulos semanais, das 18:30h às 21:30h, na plataforma Zoom. 
• Extensivo, com 8 fins de semana espaçados ao longo alguns meses.
• Semi-intensivo, com duas semanas espaçadas por um mês.
• Intensivo, no Super Camp InPNL, com todos os dias seguidos em regime.

Consulte o nosso site para as datas das próximas edições. 
www.inpnl.com/cursos-pnl/master-practitioner-inpnl/

Caso tenha alguma dúvida, fale connosco. Estamos aqui para ajudar.

ORGANIZAÇÃO E HORÁRIO

LOCAIS DE REALIZAÇÃO
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Uma consciencialização e uma 
tranquilidade com a vida que antes não 
acontecia. 
O Master revelou-se uma descoberta do 
“Eu” e dos outros e da consciência com 
os outros muito inspiradora. 
O meu mapa alargou-se e aceita o mapa 
dos outros.

Paulo Silva

TESTEMUNHOS
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Aconselho vivamente esta viagem pelo 
Master. É leve, transformadora, 
revigorante e inspiradora.
Uma viagem com princípio mas, sem um 
fim. O fim somos nós próprios que o 
definimos, quando e como. 
Desde os formadores, à organização, o 
meu obrigado! Senti-me em casa!

Paulo Bernardo

Destaco os benefícios que qualquer grande (e rara!) mudança tem: o da evolução visível no seio
de cada um de nós para o mundo e para os outros. O benefício de acreditar que tudo é
possível, deixando para trás crenças, dogmas, dúvidas e guerras interiores. O benefício de
podermos potenciar a nossa passagem pela vida dos outros e de fazermos toda a diferença
através de técnicas e recursos que não são mais do que o EU em constante crescimento. O que
mais apreciei neste curso foi a descoberta de mim, dos outros, de mim nos outros e dos outros
em mim. O lado pragmático de todo o conteúdo e a forma como o podemos utilizar: tão simples,
direto e discreto. O impacto que tem no dia-a-dia e como tudo parece tão acessível, ao alcance
de um fechar de olhos, de um gesto, de um simples olhar.

Dora Gonçalves
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A PNL tem me ajudado a descobrir a 
melhor versão de mim mesma. O caminho 
faz-se caminhando, mas as orientações 
que tenho recebido são fundamentais.
Agradeço a toda a equipa do InPNL o 
profissionalismo, a entrega e dedicação 
durante esta jornada.

Carina Melo

TESTEMUNHOS
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O InPNL foi uma grande descoberta nos 
meus 25 anos de existência. Foi talvez a 
melhor experiência que tive, permitiu-me 
alargar os  horizontes e perceber que não 
há limite e somos nós que transformamos 
e criamos o nosso caminho. 
Um bem-haja a todos por terem permitido 
e por contribuírem diariamente para a 
existência do InPNL.

Cátia Carvalho

Os cursos Practitioner e Master 
Practitioner mudaram a minha vida, 
começando por me desconstruir e voltar 
a construir. 
Hoje sou uma pessoa melhor e isso devo-
o ao insitituto.
O InPNL não deu apenas conhecimento, 
deu carinho, dedicação, e eu agradeço de 
coração.

Carla Mendes

A PNL está na nossa vida, assim como 
sangue corre nas veias e artérias do 
nosso corpo. Aparentemente não se vê, 
mas está lá! 
O InPNL tem uma equipa competente, 
disponível e com muito para dar.
Com PNL sou infinitamente mais rico, 
completo e realizado. 

Renato Santos

MASTER
PRACTITIONER
InPNL

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-master-practitioner-inpnl/


Agradecemos o seu interesse em continuar aqui a transformação na sua vida e o seu 
desenvolvimento pessoal.

Estamos completamente disponíveis para o/a orientar. Por isso, ligue para o InPNL e converse 
connosco.

Pode também optar por passar na nossa sede e visitar-nos!

OS NOSSOS CONTACTOS:
InPNL – Instituto Internacional de Programação Neurolinguística

ENDEREÇO: Avenida Duque de Loulé, n.º 47, 7º dto.
1050-086 Lisboa

TELEFONE: +351 213 562 300
TELEMÓVEL: +351 961 758 484

E-MAIL: info@inpnl.com
WEB: www.inpnl.com 

www.linkedin.com/company/inpnl/ www.facebook.com/inpnl.pt/

@inpnl

INFORMAÇÕES E CONTACTOS
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