WORKSHOP ONLINE

COMUNICAÇÃO
CONSCIENTE

2, 9 E 16 OUT 10-13H +
SESSÃO 90' COACHING INDIVIDUAL
Leonor Patinha
CEO & Founder da WEWISE
Coach (ICF)
Formadora

Para quê
Comunicação consciente?
O que vai aprender neste workshop:

expressar-se de forma mais autêntica e menos agressiva, com mais
1 Asegurança,
clareza e empatia.
conhecer-se melhor, percebendo o que realmente precisa e é mais
2 Aimportante
para si em cada situação.
A
compreender
melhor
o
outro
e
estar
presente
e
disponível
para
3 compreender o que pode estar a sentir e a necessitar.
encontrar soluções que beneficiam os relacionamentos, porque
4 Arespeitam
as necessidades de ambos.
5 A sentir-se mais tranquilo nos seus relacionamentos e consigo próprio.

6 A sentir-se ouvido e respeitado.

Sessão de Coaching
Individual
Como se processa?

Depois de concluir o workshop de comunicação consciente tem todas as
condições para comunicar de forma mais segura e efetiva.
Ao longo das três sessões do workshop terá oportunidade de analisar as
suas dificuldades e os relacionamentos onde identifica maiores falhas na
comunicação.
A sessão de Coaching individual vai ajudá-lo a melhorar a forma como
comunica em situações específicas, contribuindo para desbloquear
relacionamentos importantes para si.
Esta sessão realizar-se-á online, através da plataforma zoom, numa data e
horário convenientes para si.

Custos e
condições
Este Workshop tem um custo de 135€
e inclui uma Sessão de Coaching Individual de 90'.
Para se inscrever deverá:

1 Preencher e submeter o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

2 Efetuar o pagamento de 45€

Por transferência bancária (IBAN: PT50 0007 0000 0080 9377 1192 3) ou
MBway (TM: 93 933 23 69)

3 Enviar o comprovativo da transferência para leonorpatinha@wewise.pt
4 O pagamento do valor restante deverá ser efetuado (e o respetivo
comprovativo enviado) até à véspera da 1ª sessão do workshop.

Para esclarecimento de dúvidas e informações
envie-me um e-mail para: leonorpatinha@wewise.pt

