
                                                 

CURSO DE COACHING INTUITIVO 

 

 

Você aprenderá: 

� perceber qual a visão, a missão e os valores implicados em um objetivo ou projeto específico; 

� verificar de maneira efetiva a ecologia da meta/objetivo em sua vida; 

� eliminar as autossabotagens psicológicas; 

� planejar o evento futuro, de forma lúdica, integrando hemisférios cerebrais direito e esquerdo, 

utilizando uma técnica exclusiva e extremamente funcional; 

� instalar o seu objetivo em sua estrutura subjetiva temporal, fazendo com que haja uma rota 

segura em sua mente inconsciente; 

� utilizar o poder da palavra para dar efetividade ao seu objetivo; 

� conscientizar-se  e administrar os recursos disponíveis (físicos, emocionais e mentais) para 

alcançar mais rapidamente seus objetivos; 

� usar um método exclusivo e seguro para alinhar seus níveis neurológicos – as diversas 

camadas de sua estrutura comportamental – e o objetivo delineado; 

� esvaziar o seu passado de “bagagens emocionais inúteis” – também com técnica exclusiva – 

eliminando de maneira rápida e segura sensações de raiva, mágoa, etc, de eventos 

passados, tornando a sua caminhada em direção ao seu objetivo mais leve, mais clara e 

mais harmônica; 

� utilizar uma ferramenta eficaz de acesso à sua Sabedoria Ancestral, Arquetípica, que 

proporcionará um contato cada vez mais intenso com sua intuição nos processos decisórios; 

� confeccionar sua Mandala Intuitiva, que te colocará em permanente contato com sua 

Sabedoria Ancestral, Arquetípica, utilizando a seu favor os mecanismos de sintonia e 

sincronicidade. 

 
 



                                                 

Objetivo 
 
O objetivo deste curso é a transmitissão, de maneira fácil e acessível, de tecnologias e ferramentas 

que sirvam de diferenciais nos processos de Coaching, tornando o trabalho do Coach mais focado e 

mais humano ao mesmo tempo, através do uso de ferramentas pragmáticas e também ferramentas 

lúdicas e técnicas despertadores da faculdade intuitiva.  

 

 
Público alvo  
 
Consultores, Vendedores, Supervisores, Gerentes; Diretores e todas as pessoas que se interessem 

por relacionamentos humanos e pela estrutura da Influência e Comunicação Humana. Todos aqueles 

que queiram aprender como atingir resultados extraordinários e, também, como conduzir outras 

pessoas neste processo. 

 
 
 
Benefícios  
 
A aquisição de ferramentas práticas e efetivas,juntamente com a construção de habilidades para lidar 

com planejamento pessoal e empresarial de maneira verdadeiramente holística,integradora e 

sinérgica . 

 

Ao final do treinamento o participante estará apto para: 

 

���� Determinar objetivos e prioridades 

���� Planejar de maneira sinérgica, utilizando as funções de ambos os hemisférios 

cerebrais 

���� Utilizar a Visualização Criativa  de forma estruturada, ordenada, para 

conduzir aos resultados desejados 

���� Acessar sua Sabedoria Interior, Ancestral e Arquetípica,permitindo que a a 

Intuição faça parte de suas decisões e planejamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 

Metodologia de Ensino 
 
Treinamento interativo, com práticas individuais, duplas, trios e coletivas, com a utilização de recursos 

audiovisuais apropriados para criar um estado mental adequado a uma aprendizagem dinâmica e 

efetiva. 

O treinando passará por um processo de selfcoaching, ou seja, ao mesmo tempo em que 

experimenta em si próprio os processos e a metodologia,  aprende como utilizálas com terceiros.  

 
 
Pré requisitos  
 
Não há prérequisitos específicos, além de um estado de curiosidade útil, predisposição e mente 

aberta para incorporar conceitos e tecnologias eficazes, desde que utilizadas. 

 
 
Material Didático 
 

���� Apostila fornecida com os slides do curso com espaço para anotações e  

���� Cartões para praticar e exercer o Coaching Intuitivo.  

 
 
 
Conteúdo Programático 
 
 

 
1. Roda da Vida 

2. Declaração de Visão, Missão e Valores 

3. Determinação de Metas e Objetivos 

4. Metas SMART 

5. Verificação Ecológica Simples 

6. Verificação Ecológica Profunda 

7. Reversão Psicológica 

8. Planejando o Futuro em 9 Etapas 

9. Instalação de  Objetivo na Linha do Tempo 

10. Declaração de Objetivo 

11. Roda dos Recursos 

12. Alinhamento de Níveis Neurológicos às Metas e Objetivos 

13. Estratégia do Perdão (Esvaziando a Cesta de Lixo) 

14. Gerando Gratidão (Perspectiva Quântica) 

15. Elaboração da Mandala Intuitiva 



                                                 

Facilitador   

 

VALDECY CARNEIRO,  

 
Psicólogo; Psicoterapeuta; Homeopata Clássico com extensão pela UFV-

Universidade Federal de Viçosa; Programador Neurolinguísta, treinado por 

Madalena Junqueira (Instituto Vialux –BRA) e Robert Dilts (NLP University- EUA); 

Hipnoterapeuta com formação e convivência com grandes nomes da Hipnose 

Brasileira e mundial, como Dr. Paulo Paixão (IBRAP- Instituto Brasileiro de 

Parapsicologia), Dr. Luiz Carlos Motta Lima (Sociedade Brasileira de Hipnose e 

Hipiatria), Dra. Magda Person (Instituto Brasileiro de Estresse Pós-Traumático), 

René Weigher (Instituto Renascer de Hipnose), Dr. Jacy Silva (Escola de Auto-

Hipnose do Hospital das Clínicas da USP) etc.; Life Coach (Coaching de Vida e 

Projetos Pessoais), Learning Coach (Coaching  e Desbloqueios de 

Aprendizagem), Executive Coach (Coaching Estratégico de Carreira e para 

Executivos); Consultor em Treinamentos e Técnicas de Vendas; Palestrante e 

Consultor Motivacional. É também estudioso das potencialidades mentais e 

cerebrais, através de estudos das neurociências e de técnicas como neuróbica, 

brain gym, pensamento lateral, pensamento sistêmico, mente holográfica, cérebro 

triádico, mapas mentais, linguagem hipnótica, leitura corporal e comunicação não-

verbal etc... Desenvolve treinamentos empresariais sob medida, inclusive 

transferindo competências com padrão de excelência (modelagem e instalação) 

dos melhores profissionais para outros ainda não plenamente qualificados. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Material desenvolvido para o 
treinamento ministrado por 
Valdecy Carneiro em parceria 
com o GrupoTreinar.  É proibida 
a cópia deste conteúdo, no todo 
ou em parte, sem autorização 
prévia. 

 
 


