


CURSO LÍDER SELF-EVOLUTION

Este curso é para você que deseja embarcar em uma jornada de 
crescimenrto pessoal e profissional para aprender muito sobre 
autoliderança, gestão de pessoas e liderança consciente. São 
horas dedicadas para sentir, pensar, planejar e agir em prol a uma 
Liderança Consciente, na vida pessoal e nas organizações.

Ah, vale lembrar que o curso foi desenhado para profissionais de 
todas as áreas.

Por isso, não importa qual é a sua formação, o mais importante 
mesmo é a sua decisão em ser o líder da sua própria vida e um líder 
consciente para empoderar sua equipe e impactar positivamente a 
sociedade.

Se você quer conhecer mais sobre liderança, precisa liderar sua 
cerreira, sua vida ou está com o desafio de liderar pessoas ou quer 
se antecipar às necessidades e se preparar para oportunidades 
em sua cerreira, seja bem-vindo (a) a este curso.



PRIMEIRO DIA

Mapa de Polaridades: como podemos usar o mapa de 
polaridades como uma ferramenta para permanecer no Estado de 
Presença;

Consciência Emocional;

Luz e Sombra;

Régua da Comunicação.

SEGUNDO DIA

5 Elementos da Liderança Consciente;

As 5 tentações do Líder;

Prática da Presença: porque é tão importante estar no Estado 
de Presença.



TERCEIRO DIA

Jornada Heróica do Líder;

PNL para Líderes (Feedback, Comunicação Assertiva);

QUARTO DIA

PNL para gerar Rapport;

Coaching para Metas;

Coaching para Líderes;

Coaching para Atendimento Individual.

QUINTO DIA

Modelos dos Arquétipos para a Gestão Comportamental;

Auto-hipnose para induzir coragem e quebrar barreiras mentais;

Lei Universal.



Olá! Sou Leandro Cristo, Idealizador e seu mentor nesse curso.

Desde 2009, atuo como Empreendedor, Líder em empresas 
nacionais e multinacionais. Além disso, atuo como Mentor de Líderes, 
Coach, Terapeuta, Hipnoterapeuta de pessoas que desejam 
desenvolver a sua Autoliderança, para dessa forma vencerem seus 
medos, eliminarem seus pensamentos improdutivos e se tornarem 
grandes Líderes da própria vida, de grandes times e negócios.

Sou coautor do Livro ‘‘O Segredo do Sucesso Pessoal’’; Idealizador e 
autor do livro ‘‘Coaching e Mentoring’’, no qual compilei 20 coautores. 
Também sou autor do livro ‘‘O Poder das Conexões’’, coordenador e 
autor dos livros. ‘‘A Arte da Liderança Empreendedora e o Coaching’’ e 
‘‘Mestres Empreendedores do Século XXI’’.

Vamos nos tornar amigos nas mídias sociais?
Segue, abaixo, onde você pode me encontrar:
Canal do YouTube:
http://www.youtube.com/c/CoachLeandroCristo
Instagram:
@coach_leandro_cristo
@liderselfevolution
@lccoachingbrasil


