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LICENSED MASTER PRACTITIONER OF NLPTM 
Curs certificatinternacionalment per 

The Society of NLPTM i el Dr. Richard Bandler©, 
co creador de la ProgramacióNeuro Lingüística 

 

 

Es tracta d’un curs eminentment pràctic, destinat a capacitar tècnicament, amb una operativitat real i 
responsable a futurs usuaris d’aquestes poderoses eines. Al mateix temps, suposa una excel·lent 
oportunitat de creixement i desenvolupament personal. 

La formació de Màster en PNL està dissenyada per proporcionar als participants les habilitats 
conceptuals, analítiques, d’observació i interactives necessàries per assolir la competència conscient 
e inconscient en la PNL. Molts dels exercicis estan dissenyats en el mètode de descobriment dinàmic, 
per tant els participants poden descobrir per si mateixos les parts, estratègies i models més 
importants i adequats. A més d’explorar una varietat d’aplicacions d’habilitats superiors en el domini 
de la PNL, s’ensenya als participants “com pensar sobre el pensar”, d’aquesta manera es pot arribar a 
ser generatius amb les habilitats que s’adquireixen.  Es descobriran parts noves i com descobrir 
l’estructura bàsica de l’experiència per a que es puguin dissenyar les pròpies intervencions de 
multinivell.  

 

Objectius 

▪ Identificar i dirigir l’ interacció dinàmica dels nivells neurològics, les posicions perceptives i els 
marcs del temps 

▪ Definir un “espai problema” pel que fa referència a símptomes, causes resultats, recursos i 
efectes.  

▪ Estratègies per canviar sistemes de creença incloent tornar a gravar a la memòria, la integració de 
les creences contradictòries, els procediments de creences de la línea del temps 

▪ Models superiors per treballar amb les submodalitats 
▪ Reconèixer i utilitzar els models superiors del llenguatge 
▪ Tècniques superiors d’anclatge 
▪ Models sistemàtics de PNL i estratègies d’intervenció de multinivell 
▪ Habilitats cooperatives d’aprenentatge incloent-hi habilitats de co-ensenyament, estratègies 

dinàmiques de valoració, procediments d’ intervisió. 
▪ Tècniques de metàfores terapèutiques bàsiques. 

 

Dirigit a… 
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▪ A coaches, psicòlegs, pedagogs, mestres, caps d’equip, formadors,comercials, comunicadors, 
pares i mares de família, estudiants...  

▪ Dirigit a tota persona que vulgui millorar la seva vida o que treballi ajudant a altres a fer-ho.  

Titulació… 

▪ Certificació internacional per TheSociety of NLP i pel Dr Richard Bandler©, co creador de la PNL 
com a LICENSED MASTER PRACTITIONER OF NLPTM  

 

Metodologia 

Per tal de garantir la qualitat de la formació, TheSociety of NLP determina el temari del Licensed 
Master Practitioner of NLPTM , i tots els entrenadors oficials , LicensedTrainer of NLPTM, arreu del 
món, ensenyen els mateixos continguts. Això permet assegurar que tots els alumnes,un cop 
certificats, assoleixen el mateix nivell d’aprenentatge.  
Dins del marc del temari oficial, el curs es caracteritza per ser molt pràctic i vivencial, buscant la 
participació dels alumnes per tal que experimentin les dinàmiques per ells mateixos i perquè després 
puguin aplicar-les als altres.  
Més del 60% del temps es dedica a practicar les tècniques, de manera que l’alumne treballa cada 
tècnica des de diferents perspectives ( guia, explorador i observador) per dominar-les en acabar la 
formació.  
 

 

Continguts: LICENSED MASTER PRACTITIONER OF NLP 

 

A) PROGRAMAS META AVANZADOS: Programas Meta adicionales a los que se observan en el nivel de 
Practitioner para que los estudiantes tengan más recursos para producir cambios, ya sea mediante la 
adaptación de su lengua al programa Meta detectado o el cambio de estrategia del programa Meta para 
obtener un resultado diferente. 

 

B) RAPPORT AVANZADO: El estudiante descubrirá la forma de establecer una conexión más profunda con su 
pareja – cliente - usuario y ser capaz de mantenerlo más tiempo. 

 

▪ Niveles Neurológicos: ser capaz de identificar los diferentes niveles de nuestro interlocutor en un 
contexto particular, con el fin de que coincida con nuestro idioma y mejorar la conexión. 

 

C) INSTALACIONES INCONSCIENTES: Aprender a utilizartécnicas para producircambios en la otra persona para ir 
directamente a suinconsciente. 
 

▪ Lenguaje paraverbal: controlar el uso de la voz, el tono, volumen, tiempo, etc... para modificar 
deliberadamente el impacto en otra persona y para acercarse de forma más eficiente a la comunicación 
interpersonal. 

▪ Metáforas: patrones de diseño avanzado y el uso de metáforas para las estrategias de instalación 
inconscientes en la otra persona 

▪ Técnicas avanzadas: el uso de técnicas para lograr un mayor impacto en la comunicación (comandos 
ocultos, órdenes secretas, ...) 
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▪ Instalación de estados de relajación: En el Modelo de Milton Erickson durante el Practitioner los 
estudiantes aprendieron cómo inducir a otras personas a un estado de relajación. Ahora, el objetivo es 
aprender cómo inducir un estado profundo de relajación y saber cómo intervenir para lograr un cambio 
en el nivel inconsciente de la persona. 

▪ El estado interno 
- Tu mente inconsciente 
- Generando estados deseados 
- Modificando la fisiología 
- Estados para entrenar 
- Creando nuevos estados 
- Instalando el panel de control 

▪ Estados alterados 
- Trance leve 
- Trance Profundo 
- Anclando estados de Trance 
- Resolviendo durante el trance 
- Auto trance 
- El meta modelo y el modelo Milton  
- El lenguaje Ericksoniano 
- Instalando un panel de control 
- Inducciones avanzadas 
- Hipnotiza a tu auditorio 

 

 

D) CAMBIOS CONVERSACIONALES: se verán patrones del lenguaje explicados a través de la lógica formal e 
informal para producir cambios conversacionales. Se estudiará cómo diseñar, estructurar y secuenciar los 
argumentos para conseguir un lenguaje más persuasivo.  
 
▪ Presuposiciones: Además de detectar y cuestionar presuposiciones de nuestro interlocutor, el alumno 

aprenderá a diseñar y utilizar las presuposiciones para ser más persuasivo a la hora de transmitir su 
mensaje.  

▪ Persuasión y lenguaje 
- Creencias de una persona exitosa 
- Naturaleza de las creencias 
- Cambiando creencias 
- ¿Cómo se ocultan las creencias? 
- Plan de desarrollo del éxito 
- Estados para eliminar frenos 
- Estados para desarrollar carisma 
- El impacto del lenguaje no verbal 
- El arte de argumentar y contra-argumentar 

 

E) ESTRATEGIAS:a los procesos vistos en el nivel de Practitioner de cómo detectar, diseñar y modificar 
estrategias, se verá un modo más completo de cómo diseñar e instalar estrategias utilizando el resto de 
procesos avanzados que se aprenden en el Máster.  

 
 
 
 
F) EL TIEMPO Y LA PERSONALIDAD 
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▪ ¿Cómo pensamos a cerca del tiempo? 
▪ Instalación de líneas del tiempo 
▪ Terapia con las líneas del tiempo 
▪ Usando las líneas del tiempo para influir 
▪ Control de la memoria 

 

G) ANCLAJES AL SUELO 

▪ El  círculo de la excelencia 
▪ La estrategia Disney 
▪ Anclando planos neurológicos 
▪ Anclando posiciones perceptuales 
▪ Anclando estrategias avanzadas 
▪ Anclando a tu auditorio 
 

H) INTEGRACIÓN DE LA PNL: aprender cómo se relacionan de manera sistémica las diferentes herramientas 
vistas durante los dos niveles (Practitioner y Master) con el objetivo de que el alumno pueda realizar un 
proceso de intervención completo, sabiendo cuándo y cómo utilizar cada uno de los procesos aprendidos 
durante el curso. 

 

Formador: 

FORMACIÓ EN PNL RECONEGUDA PER LA SOCIATY OF NLP IMPARTIDA PER  

Sergi Bonilla és Practitioner, Màster Practitioner i LicensedTrainer of NLPTM (entrenador oficial de PNL) 

acreditat i avalat pel Dr. Richard Bandler© per impartir cursos oficials de PNL certificats internacionalment per 
TheSociety of NLP 

• Màster Certified Team &CorporateCoach. Programa ACTP 
(AccreditedCoachTrainingPrograms) per ICF. 

• Advanced Certified Professional &ExecutiveCoach. Programa ACTP 
(AccreditedCoachTrainingPrograms) per ICF (International CoachFederation) 

• Director a Girona Coaching. Coordinador, Facilitador, Emprenedor, i Formador a Girona 
Coaching.  

• Expert en processos de canvi pel desenvolupament de persones i organitzacions. 

• Coach personal-empresarial i present en el programa LeaderCoach a Coaching 
Corporation. 

• Creador i administrador del grup PNL España a la xarxa social LinkedIn.  
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PREU: 1450€ + IVA 

SISTEMA DE PAGAMENT 

Mitjançant transferència bancària al CC:ES13/0081/5393/42/0001021111indicant el nom   del curs i de la 
persona que s’inscriu

 
 

 

 Política de descomptes: 
1. Descompte del 5% per persones a l’atur o estudiants (cal presentar documentació 

acreditativa) 
2. Descompte del 5% per portar a una persona i 10% per portar-ne a més d’una. 
3. Descomptes no acumulables.  
 
Condicions per cancel·lació: 

 

Criteris de devolucions en cas de cancel·lació per part del participant:  

- CANCEL·LACIÓ abans d'iniciar el curs:  

o Cancel·lació fins a 15 dies de la data d'inici, es reintegrarà el 100% de les CANTIDADES pagades.  

o Cancel·lació entre els 14 dies o menys abans de la data d'inici, Creantum retindrà el 15% de 

l'import del curs en conceptes de matrícula (si no existeix). 

- CANCEL·LACIÓ un cop iniciada el curs:  

o Creantum retindrà el 15% de l'import del curs en conceptes de matrícula més l'import total 

corresponent la part del curs ja transcorreguda.  

o En el cas que hagi transcorregut un 25% del temps del curs Creantum retindrà el 100% de l'import 

del curs.  

Criteris de devolucions en cas de cancel·lació del curs per part del portal Creantum:  

- Es reemborsarà 100% de l'import al participant.  

- En cas de canvi de Dates de la formació per part del portal Creantum, s'aplicarà els MATEIXOS Criteris 
que el punt anterior en el cas que el participant desitgi cancel·lar la matrícula 
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PER MÉS INFORMACIÓ CONTACTA AMB NOSALTRES: 

 
www.creantum.com 

girona@creantum.com 
Telèfon de contacte: 872026642 
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