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Séniores Jovens e Sábios

F

UM COACHING
PARA RENOVAR
E EXPANDIR

alamosda

nossa vida como se ela

fosse uma simples continuação de experiências

e acontecimentos marcados num calendário de
memórias à espera de um

fim inevitável que parece

retirar a cor e a alegria ao
desfrute de nós mesmos.

O mundo moderno, mar-

cado por uma ansia de

conquista e descoberta,
obstinado por uma crença voraz no constante
fazer e provar, retirou do
ser humano a alegria de

se desfrutar através da
simplicidade e do uso da

Verdade que pulsa em cada
um de nós.

A partir dos 50 anos, ou

até mesmo antes, muitas
pessoas começam a sentir

o vazio interior que não
parece ter apaziguamento

numa mentalidade em que

o exterior assolou e hipnotizou os valores outrora
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apreciados e cultivados.

escoladecoaching.com

Quem somos nós, quando
chegamos ao momento

em que a sociedade nos
dispensa?

Como vivemos o novo dia,
quando os olhos se abrem

p a ra m a i s u m a o p o r tunidade de viver sem
esperança e sem cor?

Que alegria sentimos

quando tudo deixa de ser
apreciado pelos outros?

Procuramos pro um sentido, um significado num

abrandamento da atividade e deparamo-nos com

um precipício assustador

quando tomamos consciência de que o tempo
não volta mais para trás e

que a esperança de recuperar a glória, o brilho e a
pujança da juventude se foi
para sempre…

Milhares de pessoas, talvez
mesmo milhões de seres

pela azáfama de incontáveis obrigações e tarefas, entram cada

rador de agendas, onde

do de valores que lhes trariam o doce retorno de toda a sua

humanos, saneados por um

mundo frenético e devoo individuo foi esmagado
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vez mais em depressão, atordoados pela ausência de toda esta

alienação, confusos por terem perdido o equilíbrio e o sentiexperiência.
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alamos da nossa vida como se ela fosse uma simples

continuação de experiências e acontecimentos marcados
num calendário de memórias à espera de um fim inevitável que parece retirar a cor e a alegria ao desfrute de nós
mesmos.

O mundo moderno, marcado por uma ansia de conquista e
descoberta, obstinado por uma crença voraz no constante

fazer e provar, retirou do ser humano a alegria de se desfrutar através da simplicidade e do uso da Verdade que pulsa
em cada um de nós.

A partir dos 50 anos, ou até mesmo antes, muitas pes-

assustador quando tomamos consciência de que o tempo
não volta mais para trás e que a esperança de recuperar a

glória, o brilho e a pujança da juventude se foi para sempre…

Milhares de pessoas, talvez mesmo milhões de seres
humanos, saneados por um mundo frenético e devorador
de agendas, onde o individuo foi esmagado pela azáfama
de incontáveis obrigações e tarefas, entram cada vez mais

em depressão, atordoados pela ausência de toda esta alienação, confusos por terem perdido o equilíbrio e o sentido
de valores que lhes trariam o doce retorno de toda a sua
experiência.

OFERECER A SABERDORIA E A
EXPERIÊNCIA ACUMULADA DE UMA
apaziguamento numa mentalidade em que o exterior assoVIDA AO MUNDO, DEMASIADO
lou e hipnotizou os valores outrora apreciados e cultivados.
A P R E S SA D O PA R A P E N SA R E
UM COACHING PARA RENOVAR E REFLECTIR
EXPANDIR
O hipnotismo social esqueceu o individuo e o valor inessoas começam a sentir o vazio interior que não parece ter

Quem somos nós, quando chegamos ao momento em que a
sociedade nos dispensa?

Como vivemos o novo dia, quando os olhos se abrem para

mais uma oportunidade de viver sem esperança e sem cor?

Que alegria sentimos quando tudo deixa de ser apreciado
pelos outros?

timável da realização do ser humano, como pessoa e não
como robot ao serviço dos interesses dos outros.

Redescobrir o propósito para viver aqui e agora, numa
atmosfera de bem-estar e tranquilidade interior, só depende
de cada um, independentemente da idade que tenhamos.

Procuramos pro um sentido, um significado num abrandamento da atividade e deparamo-nos com um precipício

vida de Força, Motivação,
Mobilização e Sabedoria, competências suficientemente
poderosas para dar uma volta
de 180 graus a qualquer um
de nós, transformando uma
idade, prenúncio de decadência e perde, numa era
de criatividade, iniciativa e
sabedoria tão necessárias na
nossa sociedade. “

Ecit

“spetiva
A mudança radical de perpode inundar a nossa

escoladecoaching.com
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NA IDADE DO OURO
É nesta idade que
podemos oferecer ao
mundo e a nós mesmos, novas pontes,
novos rumos, novos
arquétipos que
guiarão as gerações
vindouras e as libertarão das antigas
crenças numa vida
curta e efémera cujo
valor se esgota na
juventude ou nos
primeiros anos da
vida adulta.

Através da
metodologia do
Coaching, Isabel Ferreira
leva o leitor a iniciar uma
viagem por dentro de si mesmo, ao
encontro de respostas reveladoras
que poderão abrir-lhe as portas
interiores para uma nova compreensão de si mesmo e dos
papéis que assume.

•Deixámos de ter pena de nós e da idade que temos
•Libertámos os outros das dívidas, culpas ou erros.

•Abrimos mão de estratégias para não ficarmos sós
•Olhamos para os outros e encontramos os sinais de que não estão connosco porque precisam,
mas porque nos amam.
•Avaliamos os outros por quem são e não pelo que fazem
Deixamos de ser juízes deles.

•Assumimos a responsabilidade pelas nossas carências ou limitações
•Damo-nos a Liberdade de viver a nossa verdade, sem ter que a defender.
•Somos honestos no sim e no não. Nada exigimos de ninguém.
•Libertámos os outros da responsabilidade sobre nós.

Ecit

•Libertámo-nos da responsabilidade pelos outros.
•Damos espaço aos outros e a nós para a diferença, a descoberta e o aprendizado.
escoladecoaching.com
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Descubra-se para uma nova Idade

A IDADE DO OURO

A Idade do Ouro, devidamente percebida e consciencializada representa a súmula de caminhos e lições, descobertas e aventuras que chegam, finalmente, a bom porto, oferecendo uma
riqueza fantástica, que desprezamos por hábito e deformação cultural.
É agora que podemos fazer uma viragem fundamental e ir ao encontro do verdadeiro desfrute da vida, integrando as imensas mais-valias adquiridas e a sua utilização num quadro de
experiências jamais vividas e exploradas.
1

2
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Através da metodologia do Coaching, Isabel Ferreira leva o leitor a
iniciar uma viagem por dentro de si mesmo, ao encontro de respostas reveladoras que poderão abrir-lhe as portas interiores para uma
nova compreensão de si mesmo e dos papéis que assume.
Ecit

“Coaching para Reinventar a Idade”
vem acompanhado de um Programa
de Coaching assistido por muitos exercícios de reflexão, por um cd áudio, um
DVD e ainda 2 conjuntos de cartas que
nos levam a investigar as crenças e os
pontos de vista que nos mantêm presos
a uma perspetiva da idade disfuncional
e limitadora.

1- LIVRO
2- CD AUDIO
3 - DVD
4 - CARTAS
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