NLP Training Programmes 2019
NLP Training in the Algarve
Gourmet NLP Taster Day
1-day introduction to NLP
Sunday, 24th February 2019
Diploma in NLP: The Currency of Success
4-day initial certification course in NLP
March, April 2019
NLP Practitioner and Practitioner Conversion
10-day full practitioner qualification
or 6-day conversion for Diploma holders
May 2019
Mastery of NLP:
Consistent Self-Application and Intentionality
4-module NLP Master Practitioner course
May 2019
NLP Trainer Training
By enquiry
NLP stands for Neuro Linguistic Programming. Through understanding and manipulating the
links between neurology, language and behaviour, you can create exceptionally powerful
possibilities for how you develop and communicate. NLP awakens you to attitudes, principles
and an array of tools to perform better in any area of your life. Through creating the
programmes you want, you can learn more quickly, influence personal well-being, relate more
effectively in personal or professional contexts, and create brilliant well formed outcomes.
Dr Janice Russell is a double
certified trainer in NLP, heads
up the creation of ethical and
applied NLP training and works
extensively on blended
learning and engagement
programmes in Senior
Management. She is a
visiting Senior Fellow (Business Coaching) at the
University of Lincoln and external examiner
(Coaching) at the University of East London. Jan
is a creative trainer, and actively pursues and
incorporates innovation within evidence based
programmes.
www.janrussell.org
(+44) (0) 7892902354

Keziah Gibbons is an NLP
Master with international
training experience, and a
deep understanding of
integrated body-mind
circuitry. Her specialisms
are in mindfulness, energy
medicine and the
unconscious mind. She has created NLP
based models on Pain Management and
Storytelling and is interested in creative
applications of NLP towards learning,
engagement and resilience.
www.keziah-gibbons.com
(+351) 927329263

Programas de Formação 2019
Formação PNL no Algarve

Dia de Amostra Gourmet PNL
Introdução a PNL, 1 dia
Domingo, 24 fevereiro 2019
PNL Diploma: A Moeda de Sucesso
Curso de certificação inituial PNL, 4 dias
Março, Abril 2019
Praticante e Praticante-Conversão PNL
Habilitação completa praticante, 10 dias
ou curso de conversão de Diploma, 6 dias
Maio 2019
Maestria de PNL:
Auto-Aplicação Consistente e Intencionalidade
Curso Mestre-Praticante de PNL, 4 módulos
Maio 2019
PNL Formação Instrutor
Sob consulta
PNL é Programação Neuro Linguística. Por entender e manipular as ligações entre neurologia,
linguagem e comportamento, pode criar possibilidades excecionalmente poderosas em
desenvolvimento e comunicação. PNL Desperta-lhe a atitudes, princípios e várias ferramentas
para melhorar desempenho em qualquer área da vida. Por criar os programas que quer, pode
aprender mais rápidamente, influenciar o bem-estar pessoal, relacionar com mais eficaz em
âmbitos pessoais e profissionais, e criar resultados brilhantes. Cursos oferecidos em inglês com
apoio português disponível.
Dra Janice Russell é duplacertificada formadora de PNL,
liderança a criação de
formação PNL ética e
aplicada, e trabalha
extensivamente em programas
de aprendizagem combinada
e engajamento em alta direcção.
É membro senior (Coaching Empresarial) com a
Universidade de Lincoln e examinadora externa
(Coaching) na Universidade de Londres Leste. Jan
é uma formadora criativa, e busca e incorpora
ativamente a inovação em programas baseados
em provas.
www.janrussell.org
(+44) (0) 7892902354

Keziah Gibbons é Mestre
de PNL experiente em
formar num âmbito
internacional, e um
conhecimento profundo
do circuito integrado do
corpo-mente. As suas
especializações são em
mindfulness, medicina enérgica e a mente
subconsciente. Já criou modelos PNL de
manejo do dor e narração, e está interessada
em aplicações criativas de PNL por
aprendizagem, engajamento e superação.
www.keziah-gibbons.com
(+351) 927329263

