


DIRIGIDO A

OBJETIVO

O Coaching Generativo destina-se a todos aqueles que estejam 
interessados em construir estados geradores, para si e para  
os outros, necessários para tornar os sonhos realidade.

Construir Estados Generativos para a Vida e seguidamete, 
concentrar-se em como manter esses Estados ao lidar com 
quaisquer desafios que surjam num qualquer caminho criativo, 
para que resultados novos e significativos possam acontecer.

Através do curso Generative Coaching pode desenvolver este  
processo através do modelo das seis etapas para produzir  
mudanças generativas de Gilligan e Dilts. Trata-se de uma ação  
de formação eminentemente prática através da qual saberá  
combinar ferramentas da Modelagem de Fatores de Sucesso  
de Robert Dilts e o Poder Gerativo de Stephen Gilligan  
que o ajudarão a alcançar o seu potencial  
mais profundo.



PROGRAMA
O programa combina ferramentas da Modelagem de Fatores  
de Sucesso de Robert Dilts e o Poder Generativo de Stephen  
Gilligan para ajudar todos os formandos a alcançar o seu  
potencial mais profundo.

• Abrir um campo (generativo) de COACH

• Compromisso com uma intenção/meta

• Desenvolver um estado generativo

• Ação

• Obstáculos transformadores

• Estabelecer Práticas para crescimento e mudança contínuos

MÉTODOS
Esta será uma formação essencialmente prática  
e profundamente experiencial que integra os trabalhos  
da vida de Gilligan e Dilts e que o ajudará a produzir  
resultados poderosos e positivos.



ORADOR
Robert Dilts 
Autor, facilitador, consultor e investigador  
no campo da Programação Neurolinguística  
(PNL) desde a sua criação em 1975 por John  
Grinder e Richard Bandler. Estudante de longa 
data e colega de Grinder e Bandler, Robert  
também estudou pessoalmente com Milton H. 
Erickson, M.D. e Gregory Bateson. Robert  
é o principal autor do Volume de Programação 
Neurolinguística I (com John Grinder, Richard 
Bandler e Judith DeLozier, 1980), que serve  
como um texto de referência padrão para  
o campo, e é autor de vários outros livros  
sobre PNL. 
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