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PORQUÊ A PNL

 “Ferramentas para sonhadores” 
 Robert Dilts

 A Programação NeuroLinguística (PNL) é reconhecida internacionalmente 
como a fórmula da excelência humana. Estuda a estrutura da experiência humana 
subjectiva. Ou seja, como organizamos o que vemos através dos nossos sentidos 
(V.A.C.O.G. – Visual, Auditivo, Cinestésico, Olfativo e Gustativo). Descreve a dinâmica 
fundamental entre mente (neuro), e linguagem (linguística) e como a sua interação 
afecta o nosso corpo (fisiologia) e comportamento. Como estruturamos as nossas 
emoções e como geramos resultados. Como somos parte de algo maior e nos colo-
camos ao SERviço do propósito, num estado generativo.

 A PNL reúne as ferramentas (e práticas) mais eficientes para atingir os objec-
tivos desejados, ao descobrires quais são os teus programas, as tuas crenças, 
valores, intenções... Também por esse motivo, é procurada por todos os que buscam 
ser o que são na sua essência, procurando tornar-se uma melhor versão de si 
mesmos, encontrando o propósito maior, visão, missão. Por todos os que querem 
deixar com ética, a sua impressão digital, que é única, neste mundo. 

 É o abrir as portas a uma Vida plena, recheada de infinitas possibilidades, do 
auto-conhecimento, auto-consciência, crescimento e integração pessoal e profis-
sional.



PRACTITIONER – O PRIMEIRO NÍVEL 
INTERNACIONAL DA PNL

 É o primeiro nível dentro da aprendizagem da PNL. É um mergulho nas estru-
turas profundas, fundamentais do funcionamento da mente. Descobres como crias 
a tua realidade, como te expressas e comunicas contigo e com os demais. Neste 
primeiro nível, o foco está desenvolvimento humano. Este curso dá-te as ferramen-
tas que transformas em práticas para comunicares com excelência ao nível con-
sciente e inconsciente. Aprendes a gerir pensamentos e emoções. A criar e a estabe-
lecer e criar conexão e relações mais harmoniosas contigo e com quem te rodeia, a 
orientar as acções na direcção de estados desejados, bem formulados. Aprendes 
conceitos, teorias, técnicas, ferramentas, mas sobretudo práticas que aplicas no teu 
dia-a-dia e que te permitem elevar a tua vida pessoal e profissional para o patamar 
seguinte.
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PNL APLICADA À PARENTALIDADE 
E EDUCAÇÃO 

 Este é o primeiro e único modelo de Practitioner de PNL no mundo, com 
Coaching Generativo, a colocar o foco na Parentalidade e Educação – NLP Practi-
tioner in Generative Parenting and Education (nome original).

 Um curso disruptivo, onde acolhes, integras e transccendes. Onde vais apren-
der, entre muitas outras, as práticas conscientes que te permitem conectar e criar 
relação, com presença e qualidade, a um nível superior, tornares-te no pai, na mãe, 
no educador, no professor que deves ser para cada criança, a cada momento. Até 
porque, esta bem pode ser a relação mais espiritual e generativa da tua vida.

 Este Practitioner decorre em 130 horas presenciais, num total de 16 dias, dividi-
dos em oito módulos (sábado e domingo). Assenta sobretudo, na PNL de terceira 
geração (integrando a primeira e a segunda geração) e no Coaching Generativo.

 VAGAS LIMITADAS (máximo de 10 participantes)

 É facilitado por Rita Aleluia, vencedora do 2019 NLP Award, pela criação e de-
senvolvimento da Parentalidade com PNL & Generativa, assim como todo o seu 
contributo no campo da PNL. 

 É certificado pela NLP University – University California SC e pela sua Trainer 
em Portugal, Rita Aleluia.

O QUE BENIFICIAS COM ESTA CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL

 • Possibilidade de integrares a equipa da Conscious Systems;
 • De facilitares workshops de Parentalidade com PNL & Generativa;
 • De te tornares palestrante internacional do tema;
 • De seres autor de artigos do tema, nas mais prestigiadas publicações mun-
diais de PNL;
 • De integrares uma das mais célebres associações mundiais de PNL, a
ANLP;
•  De prosseguires para o Master Practitioner na NLP University – Na University
California SC ou num Instituto afiliado; 
 entre outros...

PORQUÊ A NLP UNIVERSITY E A RITA ALELUIA

 Com cerca de 40 anos de experiência em Programação Neurolinguística, a 
NLP University é o berço da PNL sistémica e generativa, e tem sede na University 
California SC (onde nasceu a PNL). É a primeira universidade de PNL no mundo 
criada pelo co-autor da PNL, Robert Dilts, pela mãe da PNL, Judith DeLozier e pelo 
co-autor, Tod Eipstein. 

 A NLP University conhece a importância de ser a diferença num mercado com-
petitivo e garante por isso, a qualidade de excelência dos Trainers associados que 
são obrigatoriamente Master Trainers de PNL, com vasta experiência neste campo. 

 Nesta casa, cada Trainer, cada aluno, podem ser e agir em autenticidade e 
igual valor, com a intenção de co-criarmos um mundo melhor do que o encon-
tramos. 

 Rita Aleluia é a criadora da Parentalidade e Educação com PNL & Generativa, 
que começou a desenvolver em 2011 e prossegue. Foi reconhecida internacional-
mente, com o 2019 NLP Award, categoria Educação, pelo seu contributo na 
evolução das boas práticas da PNL. É ainda autora internacional deste tema, com 
um primeiro livro publicado (2016) da sua autoria; “Mães do Mundo” – A PNL ao 
serviço da Educação com Ética, um segundo prestes a ser editado (com a Editora 
2020) e um terceiro; “Powered by NLP 2” – The Evolution of NLP (2018), em co-auto-
ria com muitos dos maiores nomes da PNL mundial. A Rita é um dos quatro ‘angels’ 
que participaram no início da co-criação da PNL de 4.ª Geração, em Bali (2017).

TRAINER

RITA ALELUIA,

 Investe muito na sua formação, ao mais alto nível. Aqui estão apenas as com-
petências académicas e distinções que considera mais relevantes neste contexto:
Rita Aleluia é a criadora da Parentalidade e Educação com PNL & Generativa, que 
começou a desenvolver em 2011 e prossegue. Foi reconhecida internacionalmente, 
com o 2019 NLP Award, categoria Educação, pelo seu contributo na evolução das 
boas práticas da PNL.

 • NLP Trainer and Consultant pela NLP-U – University of California Santa Cruz 
(UCSC) – EUA
 • Generative Coaching – IAGC – Institut Repèr - Robert Dilts, Ph.D Stephen Gilli-
gan 
 • Generative Consulting - IAGC - University of California Santa Cruz - Robert 
Dilts, Ph.D Stephen Gilligan
 • Conscious Leadership and Resilience with Success Factor Modeling (SFM) - 
Dilts Strategy Group – University of California Santa Cruz (a única Coach certificada, 
em Portugal)
 • Educação com PNL – Meeting Children, pelo NTI/ NLP – Holanda
 • “Inteligência Emocional” e “Estimulação da Gestação aos três anos” - Insti-
tuto de Pesquisas Little Genius, São Paulo – Brasil 
 • Licenciada em Ciências da Comunicação – Jornalismo, pela UNI – Portugal
 • Membro profissional da NLP Global Training & Consulting Community, da 

IAGC - International Association for Generative Change e da ANLP - associação 
inglesa de PNL
 • Embaixadora da ANLP, em Portugal
 • Autora “Mães do Mundo”, A PNL ao serviço da Educação com Ética, Set.2016
 • Co-autora “Powered by NLP2”, The Evolution of NLP, GWiz Publishing UK, 
2018
 • Autora de PNL, na Editora 2020
 • ´Angel´ da equipa inicial de co-criadores da PNL 4.ª Geração, Bali 2017
 • Fundadora da Conscious Systems®
 • Participa desde 2018 no NLP Leadership Summit, sponsorizada por Robert 
Dilts
 • Coach colaboradora da RTP M, programa Madeira Viva
 • Consultora da Revista D7 – Diário Notícias M
 • Palestrante internacional

 ROBERT DILTS - NLP Co-Developer, co-creator of Generative Chance - 
SOBRE RITA ALELUIA

 “A Rita está a mudar o paradigma da Educação
 A Rita concebeu uma inovadora integração da PNL com vários outros métodos 
que são poderosos e simples de usar. Testemunhei pessoalmente o seu sucesso 
enquanto mãe, como expressam a saúde e inteligência emocional as suas filhas. Os 
livros da Rita, palestras, formações, artigos e presença na TV estão a mudar, passo a 
passo, o paradigma educacional. Acredito, sinceramente, que ela merece essa no-
meação por tudo (consciência, inclusão, igual dignidade) que está a trazer para a 
nossa sociedade, e pela sua humildade e compaixão para liderar a mudança neste 
campo.”
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