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Màster de PNL

  Certificació Internacional per The Society of NLP

  Títol signat pel Dr. Richard Bandler®, cocreador i “pare”  
de la PNL

  Per a cursar el Màster és requisit indispensable ser  
Licensed Practitioner of NLP, de la línia Bandler

  Aquestes noves eines sòn de molt valuosa aplicació  
en l’entorn deportiu i empresarial

  100% pràctic, la base teòrica està ja apresa en  
el Practitioner. En el Màster hi ha només introduccions 
temàtiques per a la comprensió dels exercicis

  Per a qui s’interessi més per la teoria, aquest curs  
no és la seva millor opció

“No tracteu de guiar  
a qui pretén triar per  
si sol el seu propi camí”
William Shakespeare
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Per què escollir el Màster de PNL?

  El títol rebut és el de major reputació internacional  
en l’àmbit de la PNL

  100% del temps destinat a la pràctica de les tècniques

  Grups reduïts per poder supervisar a cada assistent

  Cada tècnica practicada des de tres perspectives

  Les persones assistents desenvolupen un autèntic 
mestratge

“No hi ha vent favorable
per al que no sap on va”
Séneca
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Què s’aconsegueix amb aquest curs?

  El Màster de PNL aprofunditza i consolida els 
coneixements ja adquirits en el Practitioner

  Dominar les estructures de les tècniques

  Aprendre models de canvi profund

  Dissenyar eines pròpies concordes a cada context

  Usar el llenguatge per a crear una nova realitat

  Fer servir la hipnosi ericksoniana conversacionalment

  Conèxier noves tècniques per a utilitzar en àmbits  
esportius i/o empresarials

  Desenvolupar el propi mestratge

“Qui en un art ha arribat  
a mestre pot  prescindir 
de les regles”
Arturo Graf
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A qui va dirigit?

  Donat que aquest Màster de PNL és una formació 
basada en tècniques per a afavorir el canvi, amb gran  
pes del treball amb Hipnosi Ericksoniana, està especialment 
dirigit a qualsevol persona que vulgui dominar aquesta 
disciplina. El curs afavoreix que els participants puguin 
desenvolupar la creació d’eines pròpies adaptades  
a la seva naturalesa i aprendre a flexibilitzar-les segons  
el mapa del client. 

  Per això és un curs molt recomanable per a:
Coaches
Terapeutes
Psicòlegs
Formadors
Entrenadors
Facilitadors de canvi
Recursos humans
Líders d’equips

“Per saber parlar,  
cal saber escoltar”
Plutarco
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Continguts (I)

  El llenguatge hipnòtic
  •  L’Ancoratge
  •  La Línia Temporal

  Treballar amb Objectius 
  •  Tècnica dels Mentors
  •  Tècnica Disney
  •  Els Nivells Neurològics
  •  Explorar un objectiu amb els NNL
  •  El Dilema
  •  Objectiu amb La Línia Temporal

  Canvi de Percepció
  •  Les Posicions Perceptuals
  •  Tècnica La Fortalesa
  •  Tècnica l’Estat Cim

“M’ho van explicar  
i ho vaig oblidar;  
ho vaig veure i ho vaig  
entendre; ho vaig fer  
i ho vaig aprendre”
Confucio
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Continguts (II)

  Modificar l’impacte del passat
  •  Tècnica per desactivar experiència negativa LT
  •  Canvi d’Història Personal
  •  Tècnica per a eliminar una creença

  PNL per a treballar amb grups
  •  Comunicació eficaç
  •  Hipnoancoratge grupal
  •  Tècniques grupals
  •  Ancorar a l’auditori
  •  Metàfores encadenades

“Tot el que s’anomena  
estudiar i aprendre  
no és altra cosa que  
recordar”
Platón
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Modalitats

  SETMANAL
Format matins
Dimecres pel matí, de 9 a 14 h.
12 setmanes consecutives

  CAPS DE SETMANA
3 caps de setmana, 1 al mes
Divendres de 16 a 20 h.
Dissabte/Diumenge de 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.

  INTENSIU ESTIU
7 dies consecutius
De 9 a 14 h. i de 15 a 19 h.
Al juliol

Consulta el calendari de cursos aquí

“No hi ha millor mesura 
del que una persona  
és que el que fa quan  
té completa llibertat  
per triar”
William M. Bulguer
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https://www.annaflores.es/ca/curs-master-pnl/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI


“Invertir en coneixement 
produeix sempre  
els millors beneficis”
Benjamin Franklin

Preus i condicions

  Inversió total: 1.790 €
Descompte de 180 €  
per pagament al comptat: 1.620 €
Descompte de 300 € per pagament  
fins a 30 dies abans de l’inici del curs: 1.490 €

  Els preus inclouen:
Manual de The Society of NLP®

Material per als exercicis
Supervisió exercicis no presencials
Certificat oficial signat per John La Valle i el Dr. Richard Bandler©

  Inscripció:
La inscripció al curs se formalizarà a l’abonament del total de l’import.

  Condicions de pagament:
Al nostre web pots escollir dues opcions:
Pagament al comptat
Paga l’import total del curs amb la teva targeta de crèdit.
Et beneficies d’un important descompte si pagues amb més de 30 dies 
d’antelació a la data d’ inici del curs.
Pagament aplaçat
Paga còmodament en 3, 6 o 12 mesos. La plataforma de pagament  
et mostra l’import finançat amb  en funció de les teves quotes. 
Veure les opcions de pagament aquí.

  Política de cancel·lació:
Informa’t de la nostra política de cancel·lació  
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“En el Màster de PNL  
els assistents desenvolupen 
un autèntic domini  
de la disciplina”
Anna Flores

Impartit per Anna Flores

  Anna Flores és Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora 
oficial de PNL) i Licensed NLPCoaching TrainerTM (Forma-
dora en Coaching amb PNL) certificada per The Society of NLP 
i avalada pel Dr. Richard Bandler© per impartir cursos oficials 
de PNL i Coaching acreditats per ell. 
És Trainer Internacional d’Hipnosis Ericksoniana Aplicada 
per la AHPNL. I està acreditada per The Society of Neuro Lin-
guistic Programming com Licensed Design Human Enginee-
ringTM i Neuro Hypnotic RepatterningTM.

És Preparadora Verbal per Intech, Especialista en Hipnosis 
Ericksoniana per l’Institut Erickson i Generative Coach per 
The NLP University.
Professional Certified Coach (PCC) per la International 
Coach Federation, Especialista en Coaching Executiu i Licen-
sed Sports Performance Coach per TSONLP.

És experta en el disseny de formacions a mida per a empreses 
i organitzacions amb eines de Coaching i PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL (ICB Editores) i Pon rum-
bo a tu Felicidad (Editorial EDAF).
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