
 

 https://www.scc.world/en/    

Auto-Coaching 
SupraConsciente™ Curso 

Intensivo 

Plano de Programa para 4 dias 
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INFORMAÇÃO GERAL 
 

Horário:      10h – 18h cada dia 

Intervalo de manhã:    11h15 – 11h30 

Almoço:      12h30 – 13h30 

Intervalo de tarde:    15h30 – 15h45 

Comida e alojamento:   Não incluido 

 

Para trazer: caneta, material para escrever, sentido de humor, bom 
humor e qualquer coisa que precisas 

 

 
 

 

Importante:  

O plano de programa e o horário pode mudar pelo instructor de acordo 
com as necessidades do grupo  
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DIA 1 – MANHÃ  

Introdução 

Jogo da consciência 

O que é Auto-Coaching SupraConsciente™?  

Os 9 Princípios do SSC (Apéndice II), Historia 

Os três aspetos da consciência e tempo  

Importância da terminologia, o poder das palavras 

O mecanismo biofeedback 

Vídeo – Foco Consciente 

 

DIA 1 – TARDE 

Como trabalhar com o conjunto dos gráficos? Usar o Gráfico Principal  

Gráficos 1-6  

Aspecto e estado de consciência (Apéndice III) 

Porque está a acontecer?  

Onde? 

Vibração emocional  

O que estou a atrair?  

Leis universais  

Praticar com os gráficos  



 

 https://www.scc.world/en/ 
  

DIA 2 – MANHÃ 
Gráficos 7-13  

 Atitude 

 Sentimentos baseados em medo e amor, eventos de vida (Apéndice I)  

 Necessidades humanas, motivações  

 Valores 

Praticar com os gráficos  

Jogar com as emoções  

 

DIA 2 – TARDE 

Gráficos 14-21 e os subgráficos 

 Prioridades de estilo da vida 

 Guiões, transformação na árvore genealógica e o límite financeiro 

 Aspectos de parente, adulto e criança interior 

 Guiões familiares, seis chapéus e desafios empresariais 

 Contratos, votos e promessas, e os seus efeitos sobre a nossa vida 

 Assuntos relacionais e relações  

 Papéis que jogamos e arquétipos importantes  

 Perdão, Linguagens do amor 

Praticar com os gráficos  
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DIA 3 – MANHÃ 

Gráfico 26 – Crenças bloqueadoras e os seus subgráficos 

 Crenças de nascimento, auto-estima, comuns, saúde, dinheiro  

Sobre crenças e sistemas de crenças 

Vídeo - Easy Neuroscience 

O método DEMERT™ 

Praticar com os gráficos de crenças e o método DEMERT™ - Exercício escrito 

 

DIA 3 – TARDE 

Gráficos 22-27  

 Medos principais 

 Padrões qua causam doença 

 Luto e a sua relação com os centros energéticos do corpo 

 Obstáculos de mudança 

 Relação com o dinheiro  

Jogo – Criar a Árvore de dinheiro  

Gráficos 28-30  

 Os passos da criação 

 Orientação e caminho de vida  

Coaching com os gráficos em pares 
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DIA 4 – MANHÃ 

Gráficos 31-32a  

 Efeitos ambientais  

Usar a energia de Feng Shui e os elementos para mudar os efeitos 
ambientais  

Mentoring com os gráficos em pares  

 

 

DIA 4 – TARDE  

Gráficos 33-38 e subgráficos 

 Centros de energia do corpo e vasos: Chakras e meridianos  

 Cores  

 Otimização  

 Bem-estar e harmonização 
 

Cartas de Chakras SupraConscientes 

SuperConsCious (SCC) World – Comunidade SuperConsCious e adesão 

SCC página web, grupo público e secreto do Facebook 

In-Vivo Coaching com Auto-Coaching SupraConsciente™ 

Encerramento 


