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Sobre a 
metodologia A base da nossa metodologia é um mapa, que 

deve ser explorado pelo coach e pelo coachee, em 
sintonia, seguindo um roteiro subdividido em: 
sondar, preparar, explorar e transcender. Esta 
metodologia é ideal para aqueles que querem usar 
os conceitos sistêmicos nas sessões de coaching 
de forma lúdica e inteligente. A Jornada Sistêmica 
surgiu a partir da necessidade de desenvolver 
uma gramática que possibilitasse às pessoas 
fazerem intervenções sistêmicas de uma forma 
simples e criativa, tendo como inspiração o nosso 
mestre Bernd Isert.



Quem
desenvolveu a
metodologia?

Claudia
GonçalvesAnne K. João

Bastos
Sonia
Onuki



Sobre
o mapa

ESPAÇO TRANS
O  F U T U R O  D O  F U T U R O

E S PAÇO  DA  V I DA

O  S E U  E U  M A I S  P R O F U N D O  

CONTEXTO

ESPAÇO INTEGRATIVO



Você vai
aprender a
usar o mapa
como um guia
para a
transformação.



Cada
jornada
é única



Programa
Pilares da Jornada: Neurociência, Pensamento
Sistêmico, Construtivismo, Fenomenologia e 
Pensamento Complexo
Metodologia: O que é e como funciona
Fases da Jornada: Sondar, Preparar, Explorar e 
Transcender
Princípios Sistêmicos
Intervenções Sistêmicas
Integrativo x Generativo
Escuta Ativa
Perguntar e Convidar
Abordagem com Foco na Solução
Linha do Tempo
Recursos



Estrutura
das aulas

40% teórica

60% prática



Público
alvo
Coaches com interesse na visão 
sistêmica e em uma forma lúdica e 
criativa de abordagem.

Pessoas que querem se desenvolver e 
rentabilizar como coaches e buscam 
algo novo e fora do convencional. 



Benefícios
Atuar como Coach Sistêmico.

Aprender diretamente com os criadores da metodologia.

Utilizar a Jornada Sistêmica de forma integrada com 
seus conhecimentos prévios (cursos de liderança, 
coaching tradicional, PNL etc).

Aprender a identificar travas sistêmicas e a fazer 
intervenções de forma simples e criativa. 



O que você
vai ganhar
com isso

Rendimento. Aumentar seus ganhos com a aplicação de uma 
metodologia inovadora que produz ótimos resultados. 

Tempo. Uma das grandes vantagens das intervenções 
sistêmicas é ir direto ao ponto.

Oferecer ciclos menores. O seu coachee vai agradecer e você 
poderá atender mais clientes, de forma rápida e eficiente. 

Criar sua identidade. Aprender a integrar tudo o que você já 
aprendeu antes do curso com o que você vai aprender na 
Jornada Sistêmica.

Aprender a pensar sistêmico. Aqui você não vai receber um 
passo a passo pronto. Você vai aprender a decidir a melhor 
forma de conduzir cada processo. 



““quem
já fez
uma
sessão e
recomenda

Leila Azzouz,
Arquiteta

Bruno Cosme,
Nutrólogo

“A jornada me fez 
ampliar a minha 
percepção de uma 
forma leve, lúdica e 
rápida. Foi direto
ao ponto. Amei! 

Tudo claro e definido após 
sessão de Jornada 
Sistêmica com técnicas 
integrativas. Agora sei 
claramente onde estou e 
para onde quero ir.
Gostei de verdade! 



certificação
Coach Sistêmico Integrativo
72h

UMA 
ABORDAGEM 
PAR A COACHING



informações
Módulo 1 - 22 a 25 de Novembro/
2018
Módulo 2 - 29 de Novembro a 02
de Dezembro/2018
8 às 12hs / 14h às 18hs
Local: APCEF-PB
Avenida João Cirilo da Silva, s.n. - Portal do Sol



investimento

10 X R$ 614,00
Ou 5.526 à vista

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito, Espécie ou Transferência Bancária



Treinadores
aprenda com o 
time completo 
que desenvolveu 
a metodologia



Curiosa. Persistente. Criativa. Escrevi uma tese em Alemão, projetei uma casa e 
trabalhei em uma aciaria.

Me perdi.

Vendi pisos de madeira. Morei em uma república. Peguei carona com estranhos. 
Esquiei na neve. Escrevi poesia em Dublin. Pintei quadros.

Conheci Teresa Thelen. Conheci Tom Andreas. Conheci Bernd Isert. Conheci Arline 
Davis. Conheci Sabine Klenke. Conheci Guillermo Echegaray. Conheci Gunther 
Schmidt.

Me reencontrei.

Morei sozinha. Plantei um jardim. Fiz curso de fotografia. Tomei banho de mar. Abri 
uma empresa. Comprei uma vitrola. Me apaixonei. Me mudei para uma casa verde. 
Fui mãe.

Conheci Claudia, João e Sonia. Nos encontramos. Uma vez. Duas vezes. Cinco 
vezes. Concordamos. Discordamos. Acreditamos. Viajamos. Juntos. Separados. 
Conectados. 

Anne K. Rodrigues Kiepe



Maratonista em coaching, consultoria e visão
sistêmica, com mais de 22 mil horas percorridas. Super
nerd, adora estar atualizada em neurociências,
constelações, metodologias colaborativas e tudo que
seja sistêmico; a cada ano traz novidades de diversos
cantos do mundo. Uma sessão nunca é igual a outra;
tem sempre um coelho pra tirar da cartola. Sempre
com boas estórias e com perguntas afiadas. Assim,
não me chame de coach; não me chame de
psicóloga; não me chame de consultora; não me
chame de treinadora. Me chame de muitas, é isso que
eu sou. O que eu procuro? Procuro transformar
pessoas, empresas e o mundo em um lugar ainda
melhor que este. Então, se você quiser me chamar de
um nome só, me chame de transformadora. 

 Claudia Gonçalves



Aprendi a ler muito cedo e sou desde criança um apaixonado pela leitura e o 
conhecimento. Alguns amigos de minha infância de leitor: Dale Carnegie, Eric 
Berne, Og Mandino, David J. Schwartz. Com eles queria conhecer as pessoas do 
mundo e o que as movia. Com esse objetivo, enveredei pelas terapias 
vibracionais, conheci um grande mestre Artemio Longhi, que me inseriu na 
Parapsicologia Científica de J.B.Rhine.

Me graduei em Psicologia na abordagem Fenomenológica Existencial, voltado para 
o que manda a etimologia da palavra, Psyché = Alma. Com meus clientes e 
amigos busco o que está além do aparente, a história, o enredo, o que essa alma 
me traz. Minha missão, chegar ao desfecho que traga o sentido para a vida.

Me fez necessário ser múltiplo, holístico, integrativo, assim me dedico a
conhecer e incorporar novas abordagens, meus novos mestres foram Bend Isert, 
Guillermo Echegaray, Cornélia Bonenkamp, Bert Hellinger e Sophie, com eles 
ampliei meu conhecimento em Pensamento Sistêmico Complexo, Constelações 
Familiares, Organizacionais e Estruturais.

Com Sonia Onuki aprendi a ser próspero e buscar a Felicidade, com Cláudia 
aprendi a olhar para meus Dragões e focar em objetivos elevados, com Anne K,
aprendi a participar e saber que meu conhecimento deve ser mostrado. Com o
todo aprendi a compreender o que faz sentido à alma. 

João Bastos



Nasci filha de Pedro e Cecilia Onuki, me tornei menina querendo 
aprender a ler, escrever e saber tabuada e só aprendi quando 
conheci meu treinador de natação João Marin, que me ensinou 
focar metas e objetivos, ter amor e disciplina no fazer, agradecer 
por cada resultado, por mais simples que fosse e me fez campeã 
brasileira juvenil de natação.
Cresci e ousei viver depois de tanto sobreviver, olhei para trás, 
agradeci minha origem nipônica forte, segui caminhando rumo ao 
futuro e vivendo o aqui e agora na presença.
Estudei, me tornei psicóloga, treinadora e professora de felicidade.
Felicidade? Sim, sou máster trainer em psicologia positiva e 
terapeuta integrativa sistêmica. 

Sonia Onuki


