CERTIFICAÇÃO EM
COACHING ARQUETÍPICO

OBJETIVOS
A Certificação em Coaching Arquetípico do Centro de Estudos Integrados de
Arquétipos é uma formação que habilita os seus participantes a acederem a
um conjunto de práticas e metodologias inovadoras de coaching,
desenvolvimento pessoal e espiritual.
Este programa preenche uma lacuna muito importante na área do Coaching
por considerar, desde início, um paradigma espiritual de funcionamento do
Universo e por integrar métodos de vanguarda que unem sabedorias
ancestrais com conhecimentos modernos.
Em específico, destacam-se como estruturantes nesta certificação as
disciplinas da: Astrologia Psicológica; Constelações Sistémicas; Coaching de
vida.
A nível prático, nesta certificação, o participante é convidado a passar, ele
próprio, por um processo de coaching arquetípico, de grupo e individual, onde
viverá os 12 Arquétipos universais, num processo de reflexão, auto-autoconhecimento, empoderamento e melhoria das suas condições de vida.
Em paralelo, deverá desenvolver conhecimento técnicos de Astrologia
Psicológica (Níveis 1 e 2) e Coaching Sistémico, incluídos no programa de
certificação e facilitados em formato online, com conteúdos em vídeo, texto,
questionários e exame.
No final, para além das aulas, dos diversos questionários, exercícios e
relatórios de progressão, o participante será supervisionado a facilitar
processos de Coaching individuais, onde usará as diversas metodologias
ensinadas e pelas quais passou.

CONTEÚDOS
Programa de Mentoria e Coaching de Grupo: 12 Meses (úteis) de Sessões
Semanais de 1h30 de Coaching de Grupo Online
4 Sessões Individuais de Coaching e mentoria com João Medeiros
6 Sessões Individuais de acompanhamento direto com assistentes da
equipa João Medeiros
Curso online de Astrologia Integrada – Nível 1 (com 80 vídeos + 1000
acetatos + 300 questões + exame online)
Curso online de Astrologia Integrada – Nível 2 (com 80 vídeos + 1000
acetatos + 300 questões + exame online)
Curso online de Coaching Sistémico e de Arquétipos para Resultados
(vídeos e conteúdo já disponíveis; exame e questionários a partir de Maio
de 2022)
Programa Evoluir: 24 aulas de 1h de Desenvolvimento Pessoal,
desenvolvidas pela Coach e Mentora Joana Amoêdo Leite
Oferta de Retiro Holístico de 4 dias na Natureza (com Constelações
Sistémicas, Meditação, Astrologia e Outras Metodologias) *
Acesso a grupo Telegram, com os participantes da mentoria de grupo e da
certificação
4 Sessões de Grupo de 1h30 de Supervisão de Coaching Arquetípico
Workshop presencial de Constelações Sistémicas (fim-de-semana)
4 livros autografados de João Medeiros
* inclui todas as atividades e alimentação / não incluí dormida - minímo 190 €

PROGRAMA DE MENTORIA
Ao longo de um ano, são desenvolvidos os seguintes temas, com
exercícios de reflexão:
Arquétipo 10 (Capricórnio/ Janeiro): Tipos de Objetivos; Importância
dos Objetivos; Definição e Programação de Objetivos.
Arquétipo 11 (Aquário/ Fevereiro): Individualidade; Networking;
Marketing Digital; Mentalidade Resiliente
Arquétipo 12 (Peixes/ Março): Espiritualidade; Contribuição Social;
Meditação; Comunicação Espiritual consciente
Arquétipo 1 (Carneiro/ Abril): Autonomia; Marca e Nome Pessoal;
Nascimento; Energia Física; O Despertar
Arquétipo 2 (Touro/ Maio): Auto-valor; Investimentos; Arte;
Rendimentos Passivos; o Dinheiro
Arquétipo 3 (Gémeos/ Junho): Comunicação pelos 4 Elementos;
Comunicação mediática; Livros; Respiração
Arquétipo 4 (Caranguejo/ Julho): Constelações e Sistemas
Familiares; Intuição; Feng-Shui
Arquétipo 5 (Leão/ Agosto): Propósito de Vida; Celebração e Alegria;
O Mapa astrológico como Programa Individual de Evolução
Arquétipo 6 (Virgem/ Setembro): Organização; Alimentação;
Limpeza; Jejum; Serviço
Arquétipo 7 (Balança/ Outubro): Estética; Relações Sociais, Pessoais
e Profissionais; Rapport e Empatia, com os 12 Signos
Arquétipo 8 (Escorpião/ Novembro): Negociação; Gestão de
Conflitos; Cura; Mortalidade e Imortalidade
Arquétipo 9 (Sagitário/ Dezembro): Crenças e seu Funcionamento;
Humor; Psicologia das Vendas; Expansão Internacional

CERTIFICAÇÃO
Para se habilitar à Certificação final, o participante deverá preencher os
seguintes requisitos, no final do processo:
Assistir a, pelo menos, 80 % das aulas do Programa de Mentoria
Arquetípica (seja em direto ou em diferido, uma vez que ficam
gravadas);
Fazer um relatório final (até 5 páginas - mas ideal entre 1 a 2) com
o resumo da sua evolução, aprendizagens, desafios durante o ano
do programa de Mentoria Arquetípica;
Enviar a síntese dos exercícios de auto-avaliação das aulas de
Mentoria Arquetípica;
Completar as aulas (pelo menos 80%) do Nível 1 de Astrologia e
respetivo exame digital;
Completar as aulas (pelo menos 80%) do Nível 2 de Astrologia e
respetivo exame digital;
Completar as aulas (pelo menos 80%) e o exame final do módulo
CSAR (Coach Sistémico e de Arquétipos para Resultados);
Realizar pelo menos 18 sessões de treino supervisionado de
coaching arquetípico a 3 pessoas diferentes (6 sessões por pessoa,
numa média quinzenal ou mensal) e os respetivos relatórios;.

SALVAGUARDAS
O processo demorará, no mínimo 1 ano, mas idealmente até 2
anos após o seu início, uma vez que os módulos técnicos ficam
disponíveis mesmo após o ciclo anual de Mentoria Arquetípica.
O CEIA - Centro de Estudos Integrados de Arquétipos não está
vinculado legalmente a nenhuma instituição internacional pelo
que a Certificação em Coaching Arquetípico é um programa
inovador que obedece exclusivamente aos seus próprios
parâmetros de avaliação e, nomeadamente, da responsabilidade
do seu coordenador João Medeiros.

CONDIÇÕES PRÁTICAS
1) As sessões de Coaching individuais com João Medeiros ou de assistência
individual com elementos da equipa serão realizadas via online e têm
duração de 1 hora.
2) As sessões de grupo online de Mentoria Arquetípica terão a duração de
1h30.
3) As mesmas sessões são realizadas numa média semanal (condicionados
no mês de Agosto e segunda quinzena de Dezembro) durante 12 meses
úteis.
4) O coachee tem garantido o acesso às sessões de grupo realizadas
durante 1 ano, a partir do momento em que se inscreve.
5) Mensalmente, uma das 4 sessões de grupo semanais poderão ser
facilitadas por membros da equipa de João Medeiros ou por um convidado.
6) A certificação deve ser paga integralmente antes do início de aulas e
independentemente de haver ou não finalização do processo por parte do
aluno, uma vez que terá acesso imediato a conteúdos online de grande
valor;
7) O aluno deve garantir condições tecnológicas para participação nas
diversas sessões como: computador, telemóvel ou tablet com dispositivos
de vídeo e áudio que permitam suportar programas como Zoom ou
Telegram.
8) João Medeiros a e sua equipa reservam-se o direito de poder alterar
datas e horários das sessões por motivos excecionais, com aviso prévio

INVESTIMENTO
REVISITANDO A PROPOSTA DE CERTIFICAÇÃO:
48 SESSÕES SEMANAIS ONLINE AO LONGO DE UM ANO
4 SESSÕES INDIVIDUAIS DE MENTORIA COM JOÃO MEDEIROS
6 SESSÕES DE ASSISTÊNCIA INDIVIDUAL
1 PROGRAMA EVOLUIR COM JOANA AMOEDO LEITE
3 CURSOS ONLINE
4 SESSÕES DE GRUPO DE SUPERVISÃO DE COACHING
4 LIVROS AUTOGRAFADOS
1 GRUPO TELEGRAM
1 WORKSHOP PRESENCIAL DE CONSTELAÇÕES SISTÉMICAS
1 RETIRO HOLÍSTICO DE 4 DIAS NA NATUREZA

CONTACTOS
info@joaomedeiros.com

+351 93 566 01 17

Mais informações e inscrições: AQUI

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

