
TREINAMENTO 



treinamento embasado 

no best-seller 
mais vendido do BRASIL:

O treinamento é voltado para o público em geral 
e fará o participante mergulhar numa jornada 

intensa de conhecimento, para que ele possa colocar 
em prática seus objetivos, deixando de lado todas as 

justificativas e desculpas que o impedem 
de usar todo seu potencial.

O treinamento é inteiramente 
baseado no best-seller 
O Poder da Ação. 
Assim como o livro, o curso 
foi criado por 
Paulo Vieira, um dos 
mais conceituados 
coaches do Brasil, 
presidente da Febracis 
e PhD e mestre em 
coaching pela 
Florida Christian 
University (FCU).

O poder da ação tem como base
teorias e pesquisas cientificas
das áreas de neurociência, Programação 
Neurolinguística, psicologia positiva, 
Antropologia, pedagogia, Administração 
e Física Quântica.

treinamento embasado 

no best-seller 
mais vendido do BRASIL:



São 02 dias de imersão com a 

ministrante oficial, Simar Lima 

executando ferramentas, técnicas 

e exercícios do livro O Poder da 

Ação com foco em:



O TREINAMENTO É

PARA VOCÊ?

MAIS QUE UMA FORMAÇÃO, 

UMA TRANSFORMAÇÃO PESSOAL

E PROFISSIONAL 



O QUE VOCÊ VAI APRENDER 
DURANTE O TREINAMENTO:

Acordar para uma vida abundante

Autorresponsabilidade

Eliminar distrações

Comunicar vitória

Quebrar crenças limitantes

Potencializar crenças fortalecedoras

Desenvolver capacidades de liderança

Agir certo e massivamente

Chave para as grandes conquistas

Tomar as decisões certas

Usar o foco da maneira correta

PPS – perguntas poderosas de sabedoria

Reprogramar a mente

Obter respostas de sucesso



quais os diferenciais 

do treinamento? 



Conhecer o caminho certo, e sem 
atalhos, para eliminar a procrastinação

Colocar em prática seus objetivos

Imergir em um conteúdo estruturado 
para você aprender a estabelecer 
metas neurologicamente corretas

Ter um passo a passo para
construção do plano de ação

Acessar ferramentas, cienticamente 
comprovadas, para aumentar o foco 
para a realização de metas e objetivos

Deixar de lado todas as 
justicativas e desculpas

Quais os benefícios do 
treinamento na vida pessoal?



Quais os benefícios 
do treinamento na vida 
prossional?

Revolucionar as crenças de capacidade

Aumentar seu comprometimento e
 foco em resultados

Desenvolver alta performance e maior 
colaboração com trabalhos em equipe

Revolucionar as ações

Aplicar a autorresponsabilidade no 
ambiente corporativo

Aplicar a siologia da alta 
performance no seu ambiente prossional



Coach Integral Sistêmico, 
Formada pela FEBRACIS

 (Federação Brasileira de 
Coaching Integral Sistêmico);

Simar LimaSimar Lima

Programadora Neurolinguística, Analista comportamental, 
Pedagoga, Psicanalista e Psicoterapeuta integrativa.
Especialista em psicologia analítica, consteladora

familiar sistêmica.

É idealizadora dos programas de Autoconhecimeto:
.Resgate da criança interior/a volta ao seu verdadeiro eu.

.Detox das vibrações emocionais
.Vença sua batalha interior

Ministrante ocial 
dos Livros Best-Seller:

O poder da Ação
O poder da autorresponsabilidade 
Educar, amar e dar limites
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