
Com José Roberto Marques



QUERO COMPARTILHAR COM VOCÊ...



Mais do que isso, vou
compartilhar os 5 Tópicos para
você interiorizar as 3 Chaves
do Sucesso do Coach.



Convido você a...



Mudar o seu 
Padrão de 

Pensamento 
(Mindset)



“Sou filho, logo EXISTO!!!”



Para #SER um
COACH

EXTRAORDINÁRIO



Nosso Encontro é mais uma 
oportunidade de mudança 
de paradigma que juntos, 

vamos fazer hoje.



ABRIR MÃO DO CERTO 
OU ERRADO PARA 

ATINGIR UM

PENSAMENTO 
SISTÊMICO

CERTO E ERRADO É 
UMA PERCEPÇÃO DE 

CADA UM



Podemos ainda suspender o 
julgamento e ficarmos 
curiosos para aprender 

coisas diferentes...



NÃO IMPORTA O MOMENTO 
DE VIDA QUE VOCÊ ESTÁ, O 

QUE IMPORTA É PARA ONDE 
ESTÁ INDO, PONTO B ...



Mas, para isso ser possível, 
é preciso que firmemos 

alguns acordos!



Nossos acordos:

 Coloque seu celular no silencioso;

 Feche as outras abas que você está usando 
agora no seu computador; 

 Concentre-se no conteúdo;

 Anote suas perguntas.



A RAZÃO DESTE WEBINÁRIO 
A RAZÃO DESTE WEBNÁRIO



O que é Coaching?

É um processo que tem a finalidade 
de gerar autorreflexão... 

...para uma tomada de 
consciência...

...para gerar um plano de ação que...

...vai gerar uma ação específica.



“Nosso principal objetivo é encontrar alguém 
que nos motive a fazer tudo que somos capazes.”

Ralph Waldo Emerson



Afinal, por que eu estou te contando tudo isso?



Quero confessar umas coisas para você, 
segredos que eu normalmente não  conto 

para ninguém!



Quando iniciei como COACH, eu também tinha alguns medos, pensamentos limitantes e 
sabotadores que muitas vezes não me deixavam dar um passo adiante. Talvez sejam os 
seus agora...

Como vou começar? 

Será que eu vou conseguir realizar as sessões?

Como vou me promover como Coach? 

É preciso definir um nicho de mercado?

Como vou saber direcionar meu trabalho como Coach às pessoas certas?

Como e quanto vou cobrar o valor das minha sessões? 

E se for atender pessoas mais experientes do que o eu? 



Superei essa fase através do Coaching



Minha História pode comprovar.



POR QUE EU ESTOU FALANDO ISSO?

“Viver para aprender. Aprender para ajudar.”

O IBC que hoje já está presente em mais de 50 cidades brasileiras;
Já formou a´proximadamente 20 mil Coaches;
Mais de 200 mil pessoas já foram impactadas pela filosofia do Coaching
através do IBC;
Escrevi e publiquei 30 obras, contribuindo para o conhecimento científico do
Coaching no Brasil.

Ser referência de Coaching no Brasil e no mundo!

Neste momento, o IBC é o maior Instituto de transformação de vida que 
existe no Brasil.



Sou autor de  30 publicações ...



O QUE EU ACREDITO



Eu acredito que...

#SERCOACH através da metodologia 
do Self Coaching é ajudar as pessoas a 
reconstruirem e empoderarem suas 
histórias por uma país melhor...
Essa é minha MISSÃO DE VIDA !!!





E VOCÊ?



Em que acredita?

Nós somos o que nós acreditamos!



Crenças Limitantes sobre  #SERCOACH



3 Chaves para #SER um COACH de Sucesso



Para lembrar...

Anote suas dúvidas. 

Responderei todas... No final.



Agora...
As 3  chaves para... 

#SER um COACH
De Sucesso

VIDA
PESSOAL

VIDA 
PROFISSIONAL

VIDA 
ESPIRITUAL



#1 – Ter clareza do Estado Desejado



Estado 
Atual

Estado 
Desejado

Jornada

Coaching

O Processo de Coaching

A B



Vamos praticar... 

Pegue uma 

caneta e um 

papel ou reflita

Mentalmente...



1 - Defina sua meta
específica como Coach

2 - Ela está expressa em 
termos positivos?

3 - Sua realização 
depende somente de 
você? 

4 - A meta tem prazo 
para ser concluída? Qual 
é o prazo?

5 - Como você vai saber 
que está se 
aproximando da meta? 

6 - A meta definida 
respeita e tem 
comgruência com seus 
princípios e valores?



7 - A meta definida está 
de acordo com sua 
visão de curto, médio e 
longo prazo?

8 - Liste os cinco 
primeiros passos que 
você dará para atingir 
sua meta como Coach

1 2 3

54

9 – O que você pode 
fazer hoje, agora para 
dar o primeiro passo?



Um Segredinho ...



Probabilidades de Atingir seus Objetivos

Ações
Probabilidade de 

Realização

1 - Ouvir uma ideia 10 % 

2 - Decidir adotar uma ideia 25 % 

3 - Decidir quando realizar 40 % 

4 - Planejar como realizar 50 % 

5 - Comprometer-se com os outros 65 % 

6 - Estabelecer um compromisso de relatar os
resultados para os outros 

95 % 

Fonte: A Lei do Triunfo (Napoleon Hill) 



#2 – Ter Ação Focada, Atitude e Ousar ir  Além



“ Permita-se ir além a cada dia. Ouse fazer 
diferente que todo Poder do Universo lhe 

será dado... “  JRM



Chave 2
#2 – TBC – Ter Ação Focada, Atitude e 

Ousar ir Além

E para isso, você precisa se 
conhecer...



1. Quem é você? 

2. O que você quer? 

3. Quais são seus valores?

4. Quais são suas crenças?

5. Quais são seus recursos? Quais são seus bloqueios?

6. Qual é sua missão? 

7. Quais são os próximos passos para realizar a sua missão? 



QUAL A HISTÓRIA QUE VOCÊ CONTA DA SUA HISTÓRIA DE QUEM É VOCÊ ?



VIVEMOS O  TEMPO PRESENTE???





Chave 3
#3 – Entregar mais e superar as Expectativas 

do Coachee



Verdades Universais 
Relativas ao Seres 

Humanos

Genialidade
SELF 1

Intelectualidade

Divindade
SELF 2

Universalidade

Dualidade
SELF 1 e SELF 2
Luz e Sombra

DAR
Doar, Desapegar

Compartilhar,  Cocriar

RECEBER
Merecimento
Congruência

Equilíbrio



Self 1
Centro direcionador da mente consciente
Nascente do meu pensamento cognitivo.

Self 2
Centro direcionador da mente inconsciente.
Nascente do que transcende o meu pensamento,
nascente do meu estado de alma, transcendência
Subcepitiva.

“Nós somos Seres Sensitivos que pensam,  

somos Seres Espirituais em uma vivência física.”



Ciclos da Prosperidade

I - Declarar

II - SolicitarIII - Arriscar

IV - Agradecer
Criança (Pureza)

Jovem (Sonho)(Energia) Adulto

(Senioridade) Ancião

Guerreiro

Curador Visionário

Mestre

Congruência, 
Quem sou?
Quais meus Papéis?
Identidade, Autoimagem
Exteriorizar Sentimento

Futuro no Presente
Planejar, Sonhar, 
Construir, Elaborar, 
Saber onde Ir
Merecimento

Ir em frente, TBC, Ousadia
Ação, Prática,  Fazer

Foco no estado 
desejado específico

Autoperdão
Perdão aos outros

Entregar a mais
Retorno ao Universo



Conexão entre  a Gestão de Alta Performance  e Coaching

TRABALHO

CARREIRA

CHAMADO

Entregar mais e superar as Expectativas do 
Coachee.  Em qual nível você está entregando como 

Profissional Coach?



Psicologia Positiva

• Martin Seligman aponta que um dos três tipos de Felicidade é:

 “CHAMADO = A Vida com Significado”.  

• Faz com que tenhamos uma motivação profunda que dá sentido as nossa vidas.

• Envolve a aplicação de forças pessoais de conhecimento, bondade, família,
comunidade, política, justiça e ideal espiritual. A sensação de Bem-Estar tem maior
permanência.



E Como #SER COACH e interiorizar essas Chaves?



Agora que já falei das 3 Chaves do Coach de Sucesso ou Ter Sucesso com o Coaching,

vou compartilhar os 5 Tópicos para interiorizar as três chaves...

1 – Como definir a Missão, a Visão e os Valores de um Coach;

2 – Como Criar um Estado Desejado como coach;

3 – Como Planejar e criar a rota de ação;

4 – Como Criar comportamentos de Sucesso;

5 – Como Superar as expectativas dos seus Coachees em cada seção.



1 - Como definir a Missão, a Visão e os Valores 
de um Coach

Missão – é um propósito, uma função específica que se atribui a alguém para realizar 
algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação que precisam ser realizados

Visão – É aquilo que você, como Coach busca no futuro, seus anseios, aspirações, 
metas e objetivos.

Valores – é o conjunto de maneiras de pensar, agir e se relacionar com as pessoas e o
mundo à sua volta, todo ser humano possui seu próprio conjunto de valores.



1 - Como definir a Missão, a Visão e os Valores 
de um Coach

• Através de perguntas poderosas:

Conheça as suas principais características e talentos

Entenda seus comportamentos

Foque no objetivo

Saiba qual o objetivo financeiro a ser atingido

Elabore sua missão

Tenha clareza de seu propósito de vida



1 - Como definir a Missão, a Visão e os Valores 
de um Coach
• Ao ouvir estas perguntas, quais as primeiras palavras ou sensações 

que vem à mente:

Por qual motivo você sai da cama todos os dias?

Pense nas coisas mais importantes para você. O que estas 
coisas lhe proporcionam?

Quais são as coisas mais importantes para você na sua 
vida? Pensar sobre isso lhe traz quais sentimentos?

Qual é a sua vocação?



2 – Como Criar um Estado Desejado como Coach
• Reflita sobre:

Sua missão de vida

Seus valores

Aonde você quer chegar

Qual legado quer deixar

O quanto você declara ao Universo o seu desejo

Se você solicita ou aceita ajuda

Qual sua capacidade de agir e movimentar em direção ao seu estado desejado?

As expressões OUSAR FAZER DIFERENTE, ARRISCAR e TBC – Tirar a Bunda da Cadeira, 
têm congruência com suas ações?



3 – Como Planejar e Criar a Rota de Ação
PASSO 1
Identifique em você um sonho, meta ou objetivo.
PASSO 2
Trace uma linha do tempo imaginária no chão, definindo visualmente o presente e o futuro.
PASSO 3
Posicione-se, na data futura de realização da meta almejada.
PASSO 4
Comece no final, em direção ao começo, fazendo os seguintes questionamentos:
– O que aconteceu um passo antes da sua meta se concretizar? O que você fez?
– Anote todos os passos importantes durante o exercício, construindo uma rota de ações.
– Faça uma Rota final para você.
PASSO 5
Verifique a boa formulação de cada objetivo/passo intermediário.



4 - Como Criar Comportamentos de Sucesso

• Faça o “Projeto de sua Vida”: entenda, compreenda, aprofunde e aposte na maior marca que 
existe: EU SOU S/A.

• Entenda as submarcas: EU QUERO ME TORNAR S/A e EU ACREDITO S/A.

• Assuma de vez as rédeas de sua carreira

• Leve sua vida profissional e pessoal de modo que elas caminhem tão próximas, se 
complementam e se conectam na essência de quem você realmente é ou gostaria de ser.
Mais que um projeto de liderança profissional, você precisa de um projeto de vida. 

• Entenda que sua vidaconsiste numa série de fases interrelacionadas, possui limitações de 
custo e de tempo, e tem na qualidade um parâmetro altamente desejável.

• Seu projeto pessoal precisa de metodologia, revisão constante e flexibilidade para incorporar 
os ajustes que se tornam necessários com o tempo.



5 – Como Superar as expectativas dos seus Coachees
em cada sessão.
• Conecte-se verdadeiramente com seu Coachee durante a sessão

• Faça processos personalizados, nenhum coachee é igual ao outro.

• Estabeleça junto com seu coachee acordos e cumpra-os.

• Utilize técnicas e ferramentas específicas para que sejam assertivas.

• Faça perguntas poderosas que gerem uma boa reflexão.

• Suspenda todo tipo de julgamento, lembre-se, o Coach fica curioso para saber...

• As respostas são encontradas pelo Coachee, Coaching é diferente de outros tipos de 
abordagens terapêuticas.

• Compartilhe do poder da vulnerabilidade com seu Coachee

• Faça com que valha a pena ele estar ali, no tempo de Chronos e de Kairós.



VAMOS VER ISSO FUNCIONANDO NA PRÁTICA....

CONVIDADA ESPECIAL...

JRM x HELLEN ...



VAMOS VER ISSO FUNCIONANDO NA PRÁTICA....

MAIS UMA CONVIDADA ESPECIAL...

JRM x TACIANA ...



Para suprir essa necessidade criamos um perfeito e detalhado Programa Online de
Formação e Certificação em Coaching, denominado #SER COACH, que será realizado
através de:

Encontros online com exercícios;
Aplicação de variadas técnicas;

Aprendizado de Ferramentas de Coaching; e 
Uma série de conteúdos de treinamento avançado para download.

#SER COACH, o mais avançado e completo Programa
Online de Formação e Certificação em Coaching do Brasil.



DETALHES SOBRE O PROGRAMA AVANÇADO



Programa Online de Formação e Certificação em Coaching 
#SER COACH

Objetivo Principal: Programa com a finalidade de levar o treinando do estado atual e
conduzi-lo ao status de COACH Profissional, bem preparado para qualquer situação da
vida pessoal e profissional, capacitando-o para atuar no mercado e auxiliar outras
pessoas a terem Resultados EXTRAORDINÁRIOS.

Serão, 12 Encontros Online ao Vivo onde serão dispostos todo o conteúdo
teórico/filosófico que compõe a Base Estrutural de Coaching do IBC. Conceitos teóricos
da Filosofia, Administração, Psicologia e outras ciências que alicerçam esta Formação.

E MAIS.......



BÔNUS BÔNUS



Programa Online de Formação e Certificação em Coaching 
#SER COACH

Diversos Bônus:
Bônus #1 – #SUPERCOACH AO VIVO – Evento Presencial de 3 dias (para 80 pessoas);
Bônus #2 – Kit de Marketing para o Coach;
Bônus #3 – Curso Online com Maurício Sampaio: Posicionamento para Coaches;

Bônus #4 – Grupo de Master Mind no Facebook;
Bônus #5 – Mentoria em grupo via Whatsapp;

Bônus #6 – Aula exclusiva com Gerônimo Theml: Estratégias para você

conseguir seus primeiros Clientes pagantes de Coaching;
Bônus #7 – Garantia Incondicional;
Bônus # Surpresa !!! Não posso falar ainda, é surpresa kkkk



BÔNUS #1 – #SUPERCOACH AO VIVO (EVENTO DE 3 DIAS)



BÔNUS #1 – #SUPERCOACH AO VIVO (EVENTO DE 3 DIAS)

(Valor do Bônus R$ 5.000,00)

Uma oportunidade incrível de estar 03 dias pessoalmente com o maior Coach do Brasil, o
Master Coach Trainer e Senior Sr. José Roberto Marques.

Esse evento será uma experiência inesquecível onde além do contato com uma das
maiores autoridades mundiais em Coaching, haverá também os melhores palestrantes do
Brasil em Liderança, Coaching e Empreendedorismo.

A participação no #SuperCoach AO VIVO é limitada a 80 participantes e para reservar a
sua vaga existe uma taxa simbólica.



BÔNUS #2 – KIT DE MARKETING PARA O COACH



BÔNUS #2 – KIT DE MARKETING PARA O COACH
(Valor do Bônus R$ 2.000,00)

Ao final do programa, os Coaches do Programa #SerCoach terão acesso a um kit de
marketing, nesse kit você terá modelos de:

Cartão de visitas;
Papelaria;
Email Marketing;
Power Points;
Banner para postagem no Facebook;e
Folders.

Um pacote completo para ter materiais iniciais de divulgação do seu trabalho como
Coach.



BÔNUS #3 – CURSO ONLINE COM MAURÍCIO SAMPAIO: 
POSICIONAMENTO PARA COACHES 



BÔNUS #3 – CURSO ONLINE COM MAURÍCIO SAMPAIO: POSICIONAMENTO PARA COACHES 

(Valor do Bônus R$ 397,00)

Os Coaches do Programa #SerCoach também receberão GRATUITAMENTE o acesso ao curso
online Posicionamento para Coaches com um dos maiores Coaches do Brasil, Maurício
Sampaio.

Nesse curso o Coach vai aprender a definir seu nicho de Mercado e seu posicionamento
como Coach aumentando drasticamente o seu potencial de sucesso e captação de clientes
como Coach.

Você receberá o login e senha para o curso também no Segundo mês da formação que é
estrategicamente o melhor momento para acessar esse conteúdo sobre como se posicionar
e definir o seu nicho de atuação como Coach.



BÔNUS #4 – GRUPO DE MASTER MIND NO FACEBOOK



BÔNUS #4 – GRUPO DE MASTER MIND NO FACEBOOK

(Valor do Bônus R$Não tem preço. Tem coisas que Mastercard Black não paga rsr)

Acesso a uma Comunidade Secreta e Exclusiva no Facebook. Essa comunidade será
um verdadeiro Master Mind onde os participantes irão trocar experiências,
compartilhar vitórias e manter a qualidade da energia e do foco no aprendizado de
todos os treinandos em alto nível.

O José Roberto Marques também acompanhará a comunidade, postando vídeos, dicas
e técnicas para formar os melhores Coaches do Brasil.

A comunidade é um ativo que teremos para a vida toda, pois mesmo depois dos 03
Meses do Programa, todos continuarão com o acesso vitálico à comunidade,
interagindo e trocando as suas experiências num processo de evolução contínua.



BÔNUS #5 – MENTORIA EM GRUPO VIA WHATSAPP



BÔNUS #5 – MENTORIA EM GRUPO VIA WHATSAPP

(Valor do Bônus R$Não tem preço. Tem coisas que nem Visa Infinite paga rsrsrs)

Um verdadeiro processo de Mentoria, Apoio e Suporte vai acontecer num grupo
exclusivo de WhatsApp.

Todos participarão deste grupo de WhatsApp pois este será o canal de Mentoria onde
José Roberto Marques e a equipe de apoio ao Coach do IBC estarão presentes
cocriando ideias, compartilhando experiências e colaborando para que o grupo possa
tenha aprendizados efetivos das ferramentas, competências e técnicas de Coaching.



Bônus #6 – Aula exclusiva com Geronimo Theml: Estratégias para 
você conseguir seus primeiros Clientes pagantes de Coaching



Bônus #6 – Aula exclusiva com Geronimo Theml: Estratégias para você
conseguir seus primeiros Clientes pagantes de Coaching

Ao adquirir o Programa #SerCoach terá uma aula exclusiva sobre:

“Como Conseguir seus Primeiros Clientes Pagantes de Coaching” 

Com o maior especialista em fazer Coaches lotarem as suas agendas e viverem de
Coaching: Geronimo Theml.

Ele preparou uma aula exclusiva para os alunos do IBC, que receberão este acesso à
partir do Segundo mês do Programa #SerCoach, pois este será o momento
adequado para se desenvolver estratégias de captação de clientes após já ter sido
munido das habilidades e dos princípios de Coaching.



BÔNUS #7 – GARANTIA INCONDICIONAL



R$ 12.394,00.

BÔNUS #7 – GARANTIA INCONDICIONAL
Se por algum motivo, após adquirir o curso e em 30 dias, o curso não for de seu agrado ou,
achar que não valeu o investimento. Basta enviar um e-mail para o Suporte IBC e você será
reembolsado 100%. Cada centavo investido será devolvido, sem letras miúdas. Simples assim!

Somando o valor total dos Bônus IBC (Mais de R$ 7.397,00) + o valor do Programa
#SERCOACH de Formação e Certificação em Coaching, seu investimento total seria de:

Você terá acesso aos 7 BÔNUS IBC a custo ZERO! 
E ainda tem um bônus surpresa kkk Aguenta aí ...

Oportunidade é realmente ÚNICA e IMPERDÍVEL!

Faça sua inscrição AGORA e Garanta mais de 7 MIL reais em Bônus!



ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO



Como disposto anteriormente, serão 12 Encontros Online ao Vivo com
duração de 4 horas cada, onde os temas serão:

Aula 1 – Afinal, O que Coaching e como Funciona?;
Aula 2 – Neuroanatomia do Pensamento e diferentes Abordagens Cognitivas;
Aula 3 – Habilidades Comportamentais do #SER COACH;
Aula 4– Mindset: Mudança da Estrutura do Pensamento;
Aula 5 – Estratégias para Maximizar seus Resultados como Coach;
Aula 6 – Técnicas Expendidas para o Processo de Coaching;
Aula 7 – A Teoria dos 7 Níveis do Processo Evolutivo;
Aula 8 – Propostas de Temas de Sessão e Assessments;
Aula 9 – Os 4 Ciclos da Prosperidade e a Teoria dos Arquétipos;
Aula 10 – Coaching como Filosofia de Vida e de Autoliderança;
Aula 11 – Você é o Autor da sua Própria História;
Aula 12 – Seja um Leader Coach.



Aula 1 – Afinal, O que é Coaching e como Funciona?

 Introdução ao Processo de Coaching;

 A Lei do Triunfo na prática;

 Diferenciação entre Coaching e outras Abordagens do Desenvolvimento Humano;

 Qual história você conta da sua História;

 Síntese da Vida;

 Estado Atual x Estado Desejado;

 Construção da própria jornada do Herói Vitorioso;

 A força do Diálogo Interior;

 Mudança de Mindset;

 Análise Estratégica de Si mesmo;

 Tela Mental Positiva;

 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 2 – Neuronatomia do Pensamento e Diferentes 
Abordagens Cognitivas 

 Fisiologia Psíquica Cerebral;
 Neuroanatomia do Pensamento;
 Frequências Cerebrais com Foco na Aprendizagem;
 Diferentes Tipos de Aprendizagem;
 O Conceito de Self Coaching;
 Novo conceito de aprendizagem em 20 horas;

 Poder da mente inconsciente;
 Distorções do Self 1;
 Competências da Mente Inconsciente;
 Mente Consciente x Mente Inconsciente;
 Influência dos Fatores Genéticos e Epigenéticos na Formação do Mindset;
 Os 10 princípios da mudança de Mindset;
 Atividade prática sobre o funcionamento da mente;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 3 – Habilidades Comportamentais do #SER 
COACH

 Aprofundando o conceito de Coaching;
 Bases Históricas do Coaching;
 Processo de Coaching Visualizado;
 Pilares e Princípios Absolutos do Coaching;
 Competências essenciais de um Coach;
 Habilidades do Coach em 7 níveis;
 Necessidades Básicas do Ser Humano;
 Teoria das Leis da Sugestão;
 O Poder da Sugestão;
 Níveis de Aprendizagem segundo Maslow;
 Pirâmide estendida de Maslow;
 Conceito e aplicação da Maiêutica Socrática no Processo de Coaching;
 Estrutura da Sessão (introdução);
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 4 – Mindset: Mudança da Estrutura do 
Pensamento

 Os 7 Estágios do Desenvolvimento Psicológico;

 O Poder das 3 Competências Emocionais;

 Emprego, Carreira ou Chamado. Qual sua escolha?;

 Psicogeografia e o Seting de Coaching;

 Metodologia F.A.SS.E.R;

 Pensamento Sistêmico x Pensamento Mecanicista;

 Modelo de Conversa de Coaching;

 Estrutura Completa da Sessão Expandida;

 Tipos de Tarefas para o Coachee;

 Como iniciar uma Sessão “Coaching Education”;

 Atividade prática – Avaliação do estado atual através de uma Ferramenta;

 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 5 – Estratégias para Maximizar seus 
Resultados como Coach

 Conceitos de Harvard aplicados ao Coaching;
 Psicologia Positiva – Conceitos;
 O Poder da Mente Integrativa;
 Neuroplasticidade x Neurogênese x Mindfulness;
 Regra dos 90 segundos;
 Neurônio Espelho;
 Superinteligência;
 Construção da Multiplicidade da Percepção Humana;
 Teoria do Stress Positivo como Ferramenta para Longevidade;
 Técnicas de Coaching;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 6 –Técnicas Expandidas para o Processo de 
Coaching

 Transe – Relacionando com Estado de Atenção Focada;
 Linguagem Ericksoniana – Comunicação com a Mente Inconsciente;
 Movimento Provável dos Olhos - EMDR;
 Aprofundamento de Técnicas de Coaching;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 7 – A Teoria dos 7 Níveis do Processo Evolutivo

 Os 7 níveis da Teoria do Processo Evolutivo;

 Como o tempo Influencia o desejo de Receber no Ser Humano;

 Crenças Fortalecedoras e Limitadoras;

 Neurobiologia da Crença;

 Neurobiologia dos Valores;

 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 8 – Propostas de Temas de Sessão e Assessments

 Assessments
• Perfil Comportamental;
• Sistema Representacional;
• Dominância Cerebral;
• Tríade do Tempo;
• Cinco linguagens do amor;

 Formatando seus Objetivos;
 Definições de Metas;
 As 12 etapas de um processo completo de Coaching;
 A Relatividade do Tempo;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 9 – Os 4 Ciclos da Prosperidade e a Teoria 
dos Arquétipos

 Os 4 Ciclos da Prosperidade;
• O Poder do Autoconhecimento;
• A Estratégia do Planejamento;
• Só se faz o Caminho Caminhando;
• O Poder de Entregar Mais;

 Zona de alta Frequência;
 Teoria dos arquétipos de Jung e o Processo Coaching;
 Tipos de Pessoas;
 Missão de Vida;
 O Poder da Vulnerabilidade;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 10 – Coaching como Filosofia de Vida e de 
Autoliderança

 Coaching como Filosofia de Vida;
 Transcendendo a Compreensão do Rapport;
 As 3 inteligências do Processo de Coaching;
 Coaching e Estratégias Avançadas de PNL;
 Paradigmas de Aprendizagem;
 Comunicação Humana;
 Campo Relacional;
 Dinâmica Energética do Psiquismo;
 Descoberta da Matrix que existe em Você;
 Descoberta do segredo da fonte do Poder Pessoal;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 11 – Você é o Autor da sua Própria História

 As 4 Fases do Processo de Coaching;
 Outros Modelos de Coaching;
 Processo de Coaching Visualizado;
 Técnica de Desconexão;
 Teoria dos Setênios;
 Ciclos da Vida;
 Emoções Básicas do Ser Humano;
 Montando sua Autobiografia;
 Reconstruindo sua História;
 Ressignificar sua História em 4 Capítulos;
 Você é o autor da Própria história;
 Práticas de Coaching da semana (PCS).



Aula 12 – Seja um Leader Coach
 O Desafio da Liderança;
 Características do Leader Coach;
 Leader Coach como Filosofia de Liderança;
 Perguntas poderosas para uma Sessão de Leader Coach;
 Os 17 arquivos da Riqueza;
 Os princípios da Mente Milionária;
 Clareza do início de um Novo Ciclo de Vida utilizando as Práticas de 

Coaching no Cotidiano;
 Dicionário de Coaching;
 Conclusão do Processo;
 Práticas de Coaching da semana (PCS);

 O treinamento nunca acaba...



Valor do Investimento



Valor do Investimento

O investimento para você se inscrever agora e garantir a sua vaga para a próxima Turma 
do Programa #SERCOACH é apenas:

R$ 4.997,00
Esse não é um produto incomum do IBC, pois:

 Mantém o padrão de qualidade IBC; e
 Oferece um quantidade vasta de bônus;
 Um Programa Online de 12 Módulos com a oportunidade de um encontro comigo 

pessoal de 3 dias.



Bônus Extra !!!!

Imperdível !!!!

R$ 3.497,00 ( que você não vai pagar nada rsrsrsr)

FORMAÇÃO PRESENCIAL DE COACHING DE GRUPOS E EQUIPES

 Poderoso treinamento de 2 dias para desenvolver no Coach a habilidade para 
trabalhar em grupos e equipes. A mastria para realizar um Coaching Group.

 O bônus vale por um ano e acontece na sede do IBC em SP.
 Totalmente sem custo, EXTRAORDINÁRIO !!!!
 Esse bônus  só vale para o dia de hoje, agora. Não é retroativo nem projetivo rsrsrs 

(bônus circunstancial)



RESUMINDO...
Programa Online de Formação e Certificação em Coaching #SER COACH

Serão, 12 Encontros Online ao Vivo onde serão dispostos todo o conteúdo teórico/filosófico que compõe a Base
Estrutural de Coaching do IBC. Conceitos teóricos da Filosofia, Administração, Psicologia e outras ciências que
alicerçam esta Formação.

Diversos Bônus:
Bônus #1 – #SUPERCOACH AO VIVO – Evento Presencial de 3 dias (para 80 pessoas);

Bônus #2 – Kit de Marketing para o Coach;
Bônus #3 – Curso Online com Maurício Sampaio: Posicionamento para Coaches;

Bônus #4 – Grupo de Master Mind no Facebook;
Bônus #5 – Mentoria em grupo via Whatsapp;

Bônus #6 – Aula exclusiva com Gerônimo Theml: Estratégias para você

conseguir seus primeiros Clientes pagantes de Coaching;
Bônus #7 – Garantia Incondicional;

Bônus # Surpresa !!! Formação de Coaching de Grupos e Equipes

TOTAL DOS BÔNUS: R$ 10.897,00  -
Valor do Investimento: R$ 4.997,00 IIIhuuuu !!! (Válido somente para aquisição imediata)



PRESENTE EXCLUSIVO 
PARA QUEM FICOU

COMIGO 
ATÉ AGORA...



INSCRIÇÕES – VAGAS LIMITADAS



O Instituto Brasileiro de Coaching - IBC, é hoje a maior

instituição de Coaching e Treinamento & Desenvolvimento do Brasil.

 Mais de 200.000 pessoas já 

passaram pelas nossas formações, 
treinamentos, workshops, eventos e 
palestras

Reconhecimento de 

instituições internacionais de Coaching
e do mercado de RH

 Mais de 85% de 

recomendações de alunos e 

empresas clientes

 Sedes e Escritórios  próprios em São 
Paulo e Goiânia e mais  5 

unidades parceiras



Reconhecimentos 

Internacionais



Reconhecimento dos Profissionais de RH 

Categoria T & D
A única em Coaching

Empresário de Destaque, 2 anos 

consecutivos

José Roberto Marques


