LAPIDANDO DIAMANTES
1º. Módulo do MBA COACHING DE EMPREEENDEDORISMO

Os seis cursos a seguir poderão ser cursados isoladamente. Mas todos integram o programa de MBA
COACHING DE EMPREEENDEDORISMO. Este organograma abaixo, vai dar uma visão muito abrangente do
quão importante e de extrema responsabilidade é o trabalho do MASTER COACHING para o universo dos
profissionais e das empresas.

Conceito

LAPIDANDO DIAMANTES é um curso livre focado na transformação pessoal e
lapidação da sua alta performance. Foi inspirado no JUDAISMO. O povo Judeu
soma apenas 0,2% da população mundial, 14 milhões de pessoas. Mas cerca de
12% dos milionários são judeus, segundo a FORBES, e já conquistaram nada mais
nada menos que 21% dos prêmios NOBEL do mundo. Este curso é parte integrante
do programa de: MBA COACHING DE EMPREENDEDORISMO sendo prérequisito para os outros que integram a grade currículos do programa de 360 hs.

Objetivo

Vamos trabalhar juntos a sua vida de forma INTEGRAL E SISTÊMICA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Espiritual;
Familiar;
Saúde;
Social;
Intelectual;
Profissional;
Financeira.

Família

Financeira

Saúde

Espiritual
Profissional

Social

Intelectual

Este é um programa para você que busca excelência: emagrecer, ter vida saudável,
harmonia familiar, inteligência emocional, eliminar vícios, aumentar vendas,
equilíbrio financeiro, desenvolvimento profissional, maximizar resultados e liderar
times de campeões. Disciplina é a chave!
Público

Carga Horária

Formato

Empreendedores, profissionais liberais, gestores, professores, alunos do FORTES
buscando crescimento na carreira do GENTE FELIZ – curso superior desejável;
80 horas de cursos – São 40 horas teóricas em formato de workshop (oficinas) e
20 hs práticas de uso do diário de bordo – Incluindo duas mentorias online
20 hs de estágio supervisionado dentro do polo GENTE FELIZ;
O programa são quatro encontros semanais de 13h30 as 21h30 ou
duas imersão de 5ª feira 13h30 até o sábado até as 21h00
Aulas divertidas, vídeos, dinâmicas em grupo, atividade de oficinas individuais e
interativas utilizando o “diário de bordo – lapidando diamantes do Prof. Flávio.

Conteúdo
LAPIDANDO DIAMANTES – Alta performance e Empoderamento
Perfil Cerebral
Leis Universais do Sucesso
Dinheiro como fazer o seu render
Teste da Alta Performance
mais
A Roda da Abundância
Hierarquia de Valores
Autoestima - 5 S Mental
O Cérebro humano
As CCE´s - Características e
Responsabilidade Total
comportamentos empreendedores
Vida Saudável
Emagreça comendo
Crenças limitantes e motivadoras
Inteligência Emocional
Mindset – Programa Mental
Auto conhecimento
Finanças pessoais

Técnica de Relaxamento
Game de Negociação e Vendas
Projeto de Vida
Administração do tempo
O poder do Hábito e o milagre das 5
hs.
Missão e Propósito de Vida
Diário de Bordo – Lapidando
Diamantes

Avaliação

A avaliação será medida pela frequência e participação nas aulas 30%
Utilização e preenchimento do diário de bordo
40%
Estágio Supervisionado no polo – máximo 30 dias após
30%

Certificado

Todos que concluírem terão direito a receber o certificado de conclusão do curso

Lema

“Nós somos aquilo que fazemos repetidamente.
Excelência, então não é um modo de agir, mas sim um hábito”
Aristóteles

