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 S.E.R. é um programa de Coaching e Mentoria Arquetípica, focado na
identificação do propósito de vida individual e sua implementação no dia-a-
dia, com resultados práticos, visíveis e grandiosos.

 As diversas crenças, atitudes, comportamentos e hábitos do indivíduo são a
base dos seus resultados e condições de vida. Alterando-os e educando-os, é
possível criar uma vida mais plena e abundante.

 Com este processo, pretende-se que o participante consiga consciencializar,
ajustar e mudar esses mesmos padrões, que podem ser muito inconscientes,
por forma a conseguir viver com mais realização e satisfação nas diversas
áreas. 

  A vantagem deste programa, em relação a um processo puro de Coaching, é a
mais-valia extraordinária que constitui o conhecimento e experiência em
consultoria astrológica. A Astrologia possibilita a vivência de um propósito
mais significativo e inspirador, conectado com a espiritualidade.

 Este trabalho pressupõe uma clarificação grande de objetivos e a sua
realização. Porém, tem bastante presente que os objetivos externos são um
motor para o objetivo maior que é a melhoria diária da personalidade e da
qualidade de vida.

 Neste percurso, é respeitado um paradigma cooperativo, ético e de vivência
da espiritualidade na matéria, em direção a concretizações.

 A proposta inclui sessões individuais, acompanhadas por aulas temáticas
gravadas e sessões de grupo, durante um dado período, pois a mudança de
padrões instalados sejam crenças, hábitos ou atitudes, requer um trabalho
persistente, dependendo da fase de vida e dos objetivos.

 

OBJETIVOS



CONDIÇÕES GERAIS
1) As sessões de Coaching individuais com João Medeiros ou com elementos
da equipa serão realizadas via online e têm duração de 1 hora.

2) As aulas temáticas S.E.R. de João Medeiros, gravadas, correspondem a
12 temas de Desenvolvimento Pessoal, num total de 60 horas de gravação,
com documentos de resumo e exercícios.

3) As sessões de grupo, onde são revistos os temas dados por João
Medeiros e partilhadas experiências e questões individuais, são realizadas
numa média semanal (condicionados no mês de Agosto e segunda
quinzena de Dezembro) durante 12 meses úteis, tendo 1h30 cada sessão.

4) O coachee tem garantido o acesso às aulas temáticas gravadas e
sessões de grupo realizadas durante 1 ano, a partir do momento em que se
inscreve.

5) O pack deve ser pago integralmente antes da primeira sessão do mesmo. 

7) O coachee deve garantir condições tecnológicas para as sessões
individuais e de grupo como: computador, telemóvel ou tablet com
dispositivos de vídeo e áudio que permitam suportar programas como
Zoom ou Telegram.

8) As sessões individuais terão que ser cumpridas, no máximo, até 12
meses depois da entrada no Programa e não serão reagendadas para além
desse prazo, em caso de dificuldades de agenda do coachee.

8) O coach e sua equipa reservam-se o direito de poder alterar datas e
horários das sessões por motivos excecionais, com aviso prévio.

9) Os bónus do programa – especificamente as ofertas de cursos online
com Astrologia - podem ser transmitidas a terceiros, caso o participante já
tenha participado nos mesmos ou assim o deseje. 



PROPOSTA
4 Sessões Individuais de Coaching e mentoria com João Medeiros

6 Sessões Individuais de acompanhamento direto com assistentes da
equipa João Medeiros

Acesso a materiais/ aulas S.E.R, como os 12 Arquétipos aplicados ao
coaching, com teoria e prática, gravados por 60 horas

12 Meses de Sessões Semanais de 1h30 de acompanhamento de Grupo
Online, com elementos da equipa de João Medeiros ou o próprio 

Oferta de Programa Evoluir: 24 aulas de 1h de Desenvolvimento Pessoal,
desenvolvidas pela Coach e Mentora Joana Amoêdo Leite

Oferta de curso online de Astrologia Integrada – Nível 1 (com 80 vídeos +
1000 acetatos + 300 questões + exame online)

Oferta de curso online de Astrologia Integrada – Nível 2 (com 80 vídeos +
1000 acetatos + 300 questões + exame online)

Oferta de curso online de Astrologia Integrada – Nível  3 (com 40 vídeos +
500 acetatos + 100 questões + exame online)

Oferta de um curso online de Coaching Sistémico e de Arquétipos para
Resultados 

Acesso a grupo Telegram, com os participantes da mentoria de grupo

Oferta de  Workshop presencial de Constelações Sistémicas

Oferta de 4 livros autografados de João Medeiros

Desconto de 30% noutros eventos e cursos de João Medeiros (como
Retiros ou módulos extra) durante 1 ano



 7500 Eur

INVESTIMENTO
REVISITANDO A PROPOSTA:
4 SESSÕES INDIVIDUAIS DE MENTORIA COM JOÃO MEDEIROS
6 SESSÕES DE ASSISTÊNCIA INDIVIDUAL
1 PROGRAMA ONLINE - AULAS SER - COM JOÃO MEDEIROS
48 SESSÕES SEMANAIS ONLINE DE GRUPO DE FOLLOW-UP
1 PROGRAMA EVOLUIR COM JOANA AMOEDO LEITE
4 CURSOS ONLINE DE ASTROLOGIA 
4 LIVROS AUTOGRAFADOS
1 GRUPO TELEGRAM 
30% DESCONTO EM EVENTOS/ CURSOS EXTRA
1 WORKSHOP PRESENCIAL DE CONSTELAÇÕES SISTÉMICAS

TOTAL:      5500 Eur
      IVA:         +23 %
VALOR:          6765 Eur

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTACTOS

NIB: PT50 0007 0061 0003 4820 0025 4 
(também possível por Paypal) 

+351 93 566 01 17
info@joaomedeiros.com

OFERTA -ESPECIAL
ATÉ 12 OUTUBRO 2022!



SOBRE JOÃO MEDEIROS

Licenciado em Economia pela
Universidade Nova de Lisboa (1998) com
classificação final entre os 15% melhores
alunos
Bolseiro Erasmus na Suécia e França
Coordenador e Técnico Estatístico no
Instituto Nacional de Estatística (1999 a
2003) 
Astrólogo profissional diplomado pela
Academia de Estudos Astrológicos (2003)
Formador e criador do CEIA – Centro de
Estudos Integrados de Arquétipos (2007),
tendo criado e conduzido mais de 100
módulos temáticos intensivos 

Larga experiência de formação intensiva a grupos superiores a 30
participantes muito heterogéneos
Certificado em Constelações Organizacionais por Talent Manager (2009)
Certificado em Constelações Familiares pelo Núcleo Transpessoal de
Psicologia (2019)
Certificado em Coaching de Alta Performance pelo High Performance
Coaching Corporation (2019)
Autor dos livros: Oceano Ascendente – Ciclos de Portugal (Ed.
Pergaminho – 2004); A Carta – Astrologia Psicológica (Ed. Lua de Papel
2013); O Zodíaco de Portugal (Ed. Lua de Papel – 2017); O Panteão –
Astrologia Prática (Ed. Autor - 2020); A Hora de Pessoa - Astrologia da
Mensagem (Ed. Autor - 2021)
Autor com vários artigos de pesquisa publicados com destaque em
revistas internacionais como: Astrological Journal da Astrological
Association of Great Britain ou o site www.astro.com 
Orador em congressos nacionais e internacionais da especialidade,
tanto em presença como online
Atendimento de mais de 8000 clientes em consulta privada de Astrologia


