
A RAZÃO DESTE WEBINÁRIO 



Convido você a mudar o 
conceito de ensino online 

no Brasil.



É uma mudança de 
paradigma que juntos vamos 

fazer hoje.



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 WEBINÁRIO 

Afinal… muitas pessoas ainda querem saber:

1. Como alcançar um desenvolvimento humano capaz de superar os maiores desafios da vida, sejam eles emocionais, 
relacionais ou pessoais?

2. Como aprender as técnicas e ferramentas de Coaching para ser um multiplicador e transformar também a vida das 
outras pessoas à sua volta?

3. Como se tornar um Coach profissional e trabalhar ajudando as outras pessoas a encontrarem o seu verdadeiro EU, 
sendo muito bem pago por isso?

4. Como crescer na carreira profissional, descobrindo o potencial da Alta Performance e alcançar a realização de todos 
os sonhos financeiros?

5. Como ser um líder melhor no seu ambiente de trabalho, ser admirado e reconhecido como uma referência, com 
quem todos querem trabalhar?



A RAZÃO DESTE WEBINÁRIO 

E ainda ...

1. Quais tipos de pessoas que se beneficiam de uma Formação em Coaching?

2. Qualquer pessoa pode construir seu método e ajudar as outras pessoas e serem Coaches Profissionais?

3. Eu posso usar o Coaching no meu dia a dia profissional e pessoal com a família e amigos, sem 
necessariamente ser um Coach Profissional?

4. Uma pessoa pode se Empoderar na Liderança dentro da empresa (sendo um Leader Coach)?

5. O que é Coaching Empowerment para vida profissional?

6. O que é Self Coaching de Vida?

7. E como ser um Multiplicador de Coaching?



MITOS E CRENÇAS LIMITANTES



MITOS E CRENÇAS LIMITANTES

 Perguntas nascem baseadas em algumas CRENÇAS LIMITANTES que afastam as
pessoas das respostas certas Mas como descrito, são apenas CRENÇAS
LIMITANTES;

 Surgimento de barreiras, resistências, que provocam medo e insegurança;

 E como o Coaching pode auxiliar nesta transformação e nova percepção;

 No mundo, algumas pessoas receberam informações erradas e viram o
crescimento do Coaching achando que era algo passageira e isso atrapalhou o
desenvolvimento dessas pessoas;

 Então, é normal sentir insegurança e MEDO.



PORQUE EU ESTOU FALANDO ISSO?



PORQUE EU ESTOU FALANDO ISSO?

 Sou Coach há mais de 30 anos;
 Iniciando um novo livro;
 Escrevendo um artigo;
 Gravando um vídeo;
 Estudando algum novo tema sobre Coaching; Etc.

Quando criança, tinha um pensamento: 

Quais são os pontos positivos que você pode tirar dessa experiência? 
Só existe mesmo esse lado negativo? 
E o que você fez? 
Quais foram as suas reações? 



PORQUE 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 mais de 20 mil Coaches;
Mais de 200 mil pessoas já foram impactadas pela filosofia do Coaching
através do IBC;

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.



FATORES DIFERENCIAIS



Consciência da Sabedoria Universal que me guiou até o presente
momento;

Ouvir a intuição, minha voz interior, Deus dentro de mim, minha essência;

Partilha de Conhecimentos;

Prazer em Compartilhar e Cocriar com o maior número de pessoas
possível todos os passos, técnicas e ferramentas de Coaching.

FATORES DIFERENCIAIS



FRASE “EU ACREDITO...”



Eu acredito...

Coaching é a chave do progresso de 
empoderamento e evolução de 
todas as pessoas em qualquer área da 
vida, sem exceção.

(...)



E você...

O que você acredita?

Nós somos o que nós acreditamos!



E PORQUE EU ACREDITO?



Porque Coaching é um processo, é uma metodologia, 
onde 2 pessoas, ou um grupo de pessoas, fazem um 
pacto, uma parceria… onde um se disponibiliza para 
ouvir o outro na essência. 

E PORQUE EU ACREDITO?



IMAGINE...IMAGINE...



 ... a possibilidade de você ter que enfrentar um problema normal da vida;

 ... saber exatamente o que fazer para superar as dificuldades com suavidade e rapidez;

 ... ser um ótimo líder em casa, no trabalho, tendo relações amigáveis com todas as
pessoas que você ama e convive;

 ... ser o autor da sua própria história e finalmente começar a viver como sempre sonhou;

 ... receber aquela promoção, finalmente ser muito bem remunerado na sua área ou
atuando como Coach profissional e ainda por cima ajudar tantas pessoas a se
encontrarem também.

IMAGINE...



CRENÇAS LIMITANTES E ERROS



Mitos e erros
1 – Coaching leva muito tempo
2 – Coaching é intuitivo e não baseado em estudos
3 – Coaching é um modismo
4 – Para #SERCOACH é preciso ser superdotado
5 – É muito caro para ter uma certificação
6 – Isso não é para mim
7 – Coaching não tem nada a ver com a minha profissão



MUITOS ANOS PARA CHEGAR ATÉ AQUI



Muitos anos para eu chegar até aqui...
• 30 anos como Coach
• 9 anos à frente do IBC
• 20 mil alunos com resultados extraordinários

• 200 mil pessoas impactadas diretamente com 
minhas palestras

• Mais de 20 livros escritos
• Premiações...



ABERTURA DOS 7 PASSOS



Agora...
Os 7 passos fundamentais para 

#SERCOACH
VIDA

PESSOAL
VIDA 

PROFISSIONAL



Para lembrar...

Anote todas as suas dúvidas. 
Responderei todas... No final.



7 Passos fundamentais para #SER COACH em 
qualquer área da vida

1 – Elevar a mentalidade para um outro Nível;

2 – Construir a Melhor versão da Sua História;

3 – Aprofundar a sua Missão de Vida;

4 – Focar no Tempo Presente e Viver o Aqui e o Agora;

5 – Conhecer um Método Comprovado para ter 

resultados mais rápidos;

6 – Usar os 4 Ciclos da Prosperidade;

7 – Agir e Medir seus Resultados Constantemente.



PASSO #1 – ELEVAR A MENTALIDADE PARA UM OUTRO NÍVEL



PASSO 1
Elevar a Mentalidade para um outro Nível

Mudar o seu Padrão de pensamento (MINDSET) sobre o mundo e assim
expandir sua mentalidade.
Mudar de Mindset é obter a clareza sobre a dualidade do Ser Humano, já que
todos são...

“Maravilhosos e Não Maravilhosos ao mesmo tempo”



Podemos associar o Mindset à somatória
do sistema de Crenças (Nossas Verdades
individuais), Valores e Significados. E sendo
assim, elevar o Mindset seria:

“A Consciência de aceitar a 
Genialidade e a Divindade que existe 
no Ser Humano para que assim possa 

atingir o próximo Nível”

“MUDANÇA DE 
MINDSET ”



NEUROPLASTICIDADE – MINDFULNESS - NEUROGÊNESE



PASSO #2 – CONSTRUIR A MELHOR VERSÃO DA SUA HISTÓRIA



PASSO 2
Construir a Melhor versão da Sua História.

Qual a história que você conta de você para você mesmo?

Este primeiro passo é entender que o passado FORTALECE e que pode dar
uma perspectiva positiva ressignificando sua história.

A arte de Ressignificar é a chave para construir a melhor versão de uma
história, afinal...

“É no Veneno que está o Antídoto”



Honrar e Respeitar a Própria História é um Poder do 
Coach, afinal: “Sou filho, logo EXISTO!!!”



PASSO #3 – APROFUNDAR A SUA MISSÃO DE VIDA



PASSO 3
Aprofundar a sua Missão de Vida.

Ao entender todo esse processo e aceitar a Dualidade existente nos Seres
Humanos, há uma reconstrução do Sistema de Crenças, Valores e
Significados. A partir desta reconstrução solidificamos nossa identidade e
reconhecemos nossos papeis em cada posicionamento.

“Com a clareza de cada um dos papeis que exercemos, possuímos 
uma sólida identidade e reforçada pela reconstrução do sistema de 
Crenças, Valores e Significados a concepção da MISSÃO DE VIDA se 

torna muito mais consistente”



Para se descobrir a MISSÃO DE VIDA, devemos entender o 
tamanho de nossa importância e para tal, responder essa

pergunta se faz necessário:

SE VOCÊ NÃO EXISTISSE QUE FALTA VOCÊ 
FARIA?

PARA QUEM?



PASSO #4 – FOCAR NO TEMPO PRESENTE E VIVER O AQUI E O AGORA



PASSO 4
Focar no Tempo Presente e Viver o Aqui e o 

Agora.

Aqui e Agora é o único momento existente, o único momento que vivemos
e o único momento onde há a possibilidade de mudança e de construção.

O Passado é uma Percepção e o Futuro uma projeção, logo, a possibilidade
concreta de realização deste Futuro depende exclusivamente da Ação no
Tempo Presente.

“Viver o Aqui e o Agora é Agir no Tempo Presente”



VIVEMOS O  TEMPO PRESENTE???





PASSO #5 – CONHECER UM MÉTODO COMPROVADO PARA TER RESULTADOS RÁPIDOS



PASSO 5
Conhecer um Método Comprovado para ter 

Resultados mais rápidos.

O Método pode ser algo singular e individualizado, contudo a Modelagem
de um conceito amplamente difundido e notoriamente comprovado,
aperfeiçoa a construção da estratégia de aprendizado adotada.

“Ao Modelar processos já criados e obter recursos 
necessários, os caminhos são reduzidos 

consideravelmente” 



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

Encontros online com exercícios;
Aplicação de variadas técnicas;
Aprendizado de Ferramentas de Coaching; e
Uma série de conteúdos de treinamento avançado para download.



PASSO #6 - USAR OS 4 CICLOS DA PROSPERIDADE



PASSO 6
Usar os 4 Ciclos da Prosperidade.

Prosperidade, Abundância são Ciclos da Vida onde a descoberta do
Equilíbrio entre Dar e Receber se faz presente e desta maneira contribui
para que a existência possua um Propósito e um Significado Maior.

“O Equilíbrio entre Dar e Receber possibilita a existência 
da Prosperidade em vida”



Estéreis-Suficientes
Não Doam e Não Recebem

Prósperas-Gratas
Doam e Recebem

4 Ciclos da Prosperidade
Soberbas-Doam

Não Recebem
Não Merecem

Egoístas-Recebem
Não Doam

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

Criança (Pureza)

Jovem (Sonho)(Energia) Adulto

(Senioridade) Ancião

Guerreiro

Curador Visionário

Mestre

I - Declarar

II - SolicitarIII - Arriscar

IV - Agradecer



PASSO #7 – AGIR E MEDIR SEUS RESULTADOS CONSTANTEMENTE



PASSO 7
Agir e Medir seus Resultados 

Constantemente.

Para que realmente exista um processo de Coaching, algo é inexorável, que
tenha Ação, Prática, Produtividade, Movimento em direção ao Objetivo
traçado. O Conhecimento adquirido só terá serventia se houver uma
sabedoria conectada, ou seja, a aplicação deste saber.

“Para Fazer Acontecer o TBC é necessário... 
Tire a Bunda da Cadeira”



SÓ SE FAZ O CAMINHO 
CAMINHANDO...

A OPORTUNIDADE ESTÁ DISFARÇADA EM TRABALHO, 
MOVIMENTO, AÇÃO, PROGRESSO...



Por que o interesse em Aprofundar? ...



Nos Últimos tempos, algo que vem ocorrendo com frequência, é que o IBC tem
recebido diversos pedidos através de:

E-mails;
Mensagens de pessoas que acompanham o site do IBC;
Blog do José Roberto e das demais redes sociais;
Leitores de nossos livros; etc.

... De pessoas solicitam/desejam se formarem como Coaches Certificados.

Adicionando à todas essas solicitações, também tiveram pessoas querendo maior
acesso às Palestras e a Atendimentos Individuais.



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, Asicologia e outras ciências que alicerçam esta Formação.

E MAIS.......



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 #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

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

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



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:

R$ 12.394,00.

Mas, você terá acesso aos 7 BONUS IBC a custo ZERO! 

Oportunidade é realmente ÚNICA e IMPERDÍVEL!
Faça sua inscrição AGORA e Garanta mais de 7 MIL reais em Bônus IBC!



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.



INSCRIÇÕES – VAGAS LIMITADAS
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