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Be Better . Feel Better . Best relationships

Auto  
Conhecimento

Quem Sou | O que quero melhorar | Qual o meu propósito

Neste módulo vai poder ter consciência de si, das suas forças e das suas fragilidades. 
Aprender a reconhecer e aceitar as suas emoções. 

Reconhecer o seu valor humano e profissional.
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Ciúme e  
Insegurança

Auto confiança | Auto Segurança

O ciúme tem por base a insegurança gerada muitas vezes no inconsciente, 
proveniente  das suas fragilidades e medo de perder a pessoa "amada". Neste 

módulo o pilar de auto dominio será construído a partir da auto confiança e auto 
segurança, e ainda pelo controlo dos pensamentos viciantes auto destrutivos.
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Auto-controlo  
Emocional

(Método Daniel Goleman)

Se uma pessoa facilmente reage por impulso, sem ter tempo para pensar, ou  tem 
acessos de raiva que não consegue controlar, então neste módulo vai aprender a  

identificar as emoções, e a usar ferramentas e estratégias para gerir essas emoções, 
segundo o método de Daniel Goleman, pai da inteligência Emocional.



Be Better . Feel Better . Best relationships

Linguagem Corporal  
Emoções

Todos comunicamos de várias formas verbal, facial e corporalmente. 
Neste módulo vamos perceber como as emoções interferem na forma de 

comunicar, afectando os relacionamentos.
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 Comunicar  
com Empatia

(Método Marshal Rosemberg)

Todas as relações pessoais, familiares ou profissionais dependem da nossa comunicação e da 
forma como o fazemos. Neste módulo vai aprender técnicas de comunicação desenvolvidas 

por Marshal Rosemberg que facilitam e promovem os bons relacionamentos.
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Equilíbrio   
Energético

Ferramentas de protecção | Limpeza energética

Partindo do princípio que precisamos de energia para andar, agir, trabalhar e viver, 
então o nosso Equilíbrio físico, emocional e mental depende do equilíbrio energético. 

Neste módulo vai aprender ferramentas de limpeza e protecção energética.



Objectivos  
Gerais

Fornecer ferramentas para que o formanda(o) consiga relacionar-se 
melhor nas várias áreas da vida, através de técnicas de comunicação, 

gestão emocional, auto conhecimento.



Destinatários  
Pessoas

Todas as pessoas que sintam que precisam melhorar 
os seus relacionamentos.



Material  
de Apoio

Vídeos, caderno de apoio, exercícios práticos



Certificado de  
Participação

Cristina Méga
Master Coach PNL; Master Time Line Therapy; Master Reiki Mikao Usui 

Formadora certificada CCP no F600511/2013

Valor:
50€/módulo (300€) ou pronto pagamento: 250€



telémovel: 919186657
email: crismega.equilibriodoser@gmail.com

instagram: @cristinamega_

facebook: Equilibrio do Ser


