AGORA SIM,
O TREINAMENTO VAI COMEÇAR!
Nosso negócio é ajudar você e é isso que faremos!
O LIMIT que até agora provocou um turbilhão de emoções a busca de recursos sólidos que se
mostraram eficazes na ação para realização dos objetivos a serem alcançados.
Para dar uma força ainda maior para a concretização dos seus sonhos a Four Training criou a
Oficina LIMIT, um “Life coaching” que auxiliará no desenvolvimento de estratégias para seu
projeto de vida.
O Participante do LIMIT terá a chance de receber esse auxílio e certificar-se como um
estrategista.
Queremos que você atinja seus objetivos e acreditamos que você possui todos os recursos
para isso. Na Oficina LIMIT ajudaremos você a entender melhor o desdobramento do seu
Projeto de Vida, revisaremos seus valores e princípios em relação ao seu propósito de vida.
Ajudaremos você a encontrar a melhor forma de chegar lá com as ferramentas do coaching e
da Neurolinguística.
Acompanhamento
O acompanhamento do seu projeto de vida com seu plano de ação estabelecerá a você o
encontro com suas realizações de uma forma mais nítida e precisa. Você sentira que está mais
próximo da realização e que as coisas são muito mais fáceis do que pensa.
Acompanharemos sua transição para seu novo estado e auxiliaremos com a inclusão de
ancoras para que torne verdadeira e duradoura sua nova postura diante das inúmeras
influências que a vida poderá te submeter.
Essa transição, fundamental para o avanço a uma nova forma de refletir e raciocinar
provocará o sentido de urgência e a troca do medo e insegurança para o desafio.
Porque é fundamental?
Somos suscetíveis as influências e levados a pensar e agir da forma que sempre o fizemos. Esse
comportamento frequente que embora tenha sido exposto e levado a consciência no LIMIT
pode ser disperso pelo seu próprio cérebro na tentativa de proteger você das mudanças que
ao seu ver são desconhecidas. Nossa mente reage com fuga quando não conhecemos com
nitidez o futuro e causa insegurança.
Nesse processo há ancoras negativas (sistemas subliminares) que nos levam a agirmos e
reagirmos igualmente faríamos nos levando ao estado que estávamos.
Nós o ajudaremos a entender essas ancoras e ressignificá-las para que associações positivas
tomem seu lugar.
Fernando Caesar
CEO da Four Training Consulting
(Coach Iternacional formado pessoalmente por Joseph O’ Connor, Master Trainer em Programação Neurolinguística
e Coaching, Especialista em Marketing pessoal e empresarial).

Como será?
O programa será realizado pela equipe LIMIT coordenada por Fernando Caesar.
Os trabalhos serão facilitados por especialistas em estratégia e planejamento
inserindo recursos de RPM Rapid Planning Method.

1. Serão realizadas reuniões anuais com todos os módulos.
2. Local: As reuniões ocorrerão em hotel. No horário de 09:00h a 18:00h. Podendo ser
alterado em caso extraordinário.
3. Serão 8 módulos presenciais para certificação.
4. Certificação. Cada participante do LIMIT deve comparecer para receber sua
certificação final (Certificado de Liderança em Estratégia).

Perguntas frequentes:
1. Sou obrigado a participar?
R. Não, porém é indispensável que o faça para manter seus recursos e viabilizar suas
conquistas, como também receber o certificado final.
2. Quais são as chances de conseguir conquistar meus objetivos participando das
sessões?
R. As chances são e 85% para quem participa.
3. Haverá dinâmicas semelhantes ao LIMIT?
R. Como se trata de coaching não haverá dinâmicas, porém, em caso específico
podemos emular dinâmicas terapêuticas de PNL para suprir necessidades dos
participantes por prerrogativas.
4. Haverá custo para participar?
R. Não, este evento é continuidade do LIMIT.
Obs.: Para o almoço e manutenção teremos uma taxa de R$ 58,00.
5. Pessoas que não participaram do LIMIT podem fazer? Posso levar um amigo? Não,
este recurso é continuidade para que participou do LIMIT. As pessoas que não
passaram pelo processo do LIMIT não entenderão os recursos emocionais vivenciados
e isso pode ser assustador para eles.
Teremos um evento exclusivo para pessoas que não participaram do LIMIT com
palestras e um pequeno worshop/coach e o curso online que poderão aderir mesmo
não tendo feito o LIMIT.
Convocamos você a participar e dar continuidade ao seu projeto! Confirme
sua participação para formação do primeiro grupo! Link para confirmação:
http://fourtraining.com.br/convite-oficina-limit-presencial/

