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Treinamento e Capacitação
“DESAFIO 48 horas”
Formação em Coaching, Practitioner em PNL e Eneacoach no mesmo Treinamento
Te convido para um Treinamento intenso, quase 100% vivencial, utilizando método
Experiential Learning desenvolvido na Harvard Business School.
Nossas escolhas são sempre baseadas em nossa amplitude de consciência sobre
nós mesmos. Nossas ações são, quase sempre, reações ao ambiente que nos cerca,
estruturadas na emoção que carregamos e nos conhecimentos gerenciais adquiridos ao longo
da jornada.
Entender nosso universo interno nos capacita a descobrir e transmutar crenças
limitantes que nos impedem de ir além de nosso estado atual. Faz emergir recursos emocionais
suficientes para o enfrentamento dos desafios em todos os campos da experiência física.
Por outro lado, a capacitação em Ferramentas e Técnicas Gerenciais, nos permite
estruturar nosso planejamento rumo ao Sucesso que todos nós merecemos e temos direito.
Não existe conhecimento mais poderoso para o ser humano do que o
autoconhecimento e também não existe liberdade maior do que a liberdade interna. A
capacidade de fluir o mais naturalmente possível dentro do ambiente humano,
independentemente dos contextos aos quais somos colocados à prova.
Quando se tem as ferramentas e recursos certos, qualquer planejamento funciona.
Nossos resultados costumam demonstrar isso para nós.
Observe onde e como você está atualmente, em qualquer área da sua vida e
perceberá que os resultados que você tem obtido são frutos de recursos que você utilizou ou
não utilizou. Que possui ou não possui.
Os seus melhores resultados são sempre conseguidos com seus melhores recursos,
colocados em prática: recursos materiais, gerenciais e emocionais.
O melhor investimento que você pode fazer na vida, é investir em você!
1) Quais os benefícios que você vai obter neste Treinamento:
– Ter uma Formação com Certificação em Coaching;
– Ter uma Formação com Certificação em Practitioner em Programação
Neurolinguística;
– Ter uma Formação com Certificação, em Eneacoaching (Eneagrama + Coaching);
– Descobrir e transmutar suas crenças mais limitantes e os gargalos emocionais que
te impedem de ir além na conquista de seus objetivos, através de uma metodologia consciente
de investigação;
– Aprender a praticar Inteligência Emocional gerindo com mais produtividade suas
emoções;
– Aprender a utilizar a Ferramenta de autoconhecimento Eneagrama, aplicada a
Ferramenta Gerencial Coaching, diagnosticando seus perfis mais usuais de personalidade e
como eles podem ser trabalhados para te ajudar a melhorar performance pessoal e profissional;
– Aprender sobre a fisiologia da mente, através dos Métodos de Programação
Neurolinguística e ter acesso a técnicas de influenciação se capacitando a gerar
relacionamentos saudáveis na família, na sociedade e nos negócios;
– Aprender a utilizar ferramentas gerenciais, de aconselhamento e emocionais em
sua vida, seus negócios e ajudar pessoas e empresas com elas;
– Planejar seu melhores Projetos para o ano de 2019.
2) Como isso acontecerá:
– Serão realizados 06 encontros presenciais, de 9h às 18h, sempre aos sábados,
nos dias:
17 e 24 de novembro de 2018;
01 de dezembro de 2018;
12,19 e 26 de janeiro de 2019;
– Local de realização do Treinamento: Rio.Co – Av. Rio Branco, 147 – 17º andar –
Centro- RJ. www.rio-co.com.br
3) O que está incluído no Treinamento:
– Os Certificados de Formação em Coaching, Practitioner em PNL e Eneacoaching;

– Apostilas e todo o material didático;
– 2 coffee breaks por dia de Treinamento.
– 1 livro Os 5S do Coração de José Haddad
4) Quem ministrará o Treinamento:
José Haddad. É facilitador de Mudanças, Palestrante Especialista em Comportamento
Humano e Mentor em Inteligência Emocional para empreendedores e startups. Possui larga
Formação em Ferramentas Gerenciais, de Aconselhamento e Emocionais, com reconhecimento
nacional e internacional e mais de 27 anos de experiência profissional em Desenvolvimento
Humano e Corporativo, já tendo ocupado cargos executivos na gestão privada e pública e
atendido pessoas e empresas de médio porte e multinacionais.
Instagram: @josehaddadoficial
Site: www.josehaddad.com.br
E-mail: contato@josehaddad.com.br
Sobre o produtor
José Haddad é mestrando em Psicologia e pós-graduado em Gestão Pública. Vicepresidente da Academia Fluminense de Letras (Academia oficial do Estado do Rio de Janeiro) e
Conselheiro da Associação Brasileira de Educação. É facilitador de Mudanças, Palestrante
Especialista em Comportamento Humano e Mentor em Inteligência Emocional para
empreendedores e startups. Possui larga Formação em Ferramentas Gerenciais, de
Aconselhamento e Emocionais, com reconhecimento nacional e internacional e mais de 27 anos
de experiência profissional em Desenvolvimento Humano e Corporativo, já tendo ocupado
cargos executivos na gestão privada e pública e atendido pessoas e empresas de médio porte e
multinacionais. Escritor de livros, artigos para jornais e revistas e agraciado pela ALERJ, pela
Câmaras de Vereadores das cidades do Rio de Janeiro e Niterói, com várias Moções de
Aplausos e Comendas de várias entidades.
*** O conteúdo do curso é de exclusiva responsabilidade do palestrante.

