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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Programa Meraqi Self Coaching

Este programa foi desenvolvido para mulheres que  desejam conectar-se com a sua

melhor versão e adquirir ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal

de forma consistente e elevar níveis de sucesso e felicidade.

Quantas de nós já investimos imenso dinheiro e tempo em cursos, workshops, formações

que até funcionaram numa fase inicial mas que não promoveram a real mudança de

atitude desejada?

Compilar num único programa ferramentas e conteúdos com uma vertente prática e

integrativa que nos permitam ser a nossa própria coach é o principal objetivo desta

jornada conjunta.
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OBJETIVOS
Adquirir um kit de mais de 40 ferramentas de auto coaching e

desenvolvimento pessoal diferenciadoras;

Integrar um grupo de mulheres focadas em ser a sua melhor

versão todos os dias;

Desenvolver uma atitude focada no sucesso e felicidade;

Aprender a ser a sua própria coach e garantir tempo de

qualidade para o seu desenvolvimento pessoal e rotinas

promotoras de evolução contínua.



A QUE SE DESTINA

A todas as Mulheres que:

Querem investir em si e no seu desenvolvimento mas dispõe de

tempo limitado para o fazer;

Procurem o equilibrio entre a sua vida pessoal e profissional;

Desejem fazer uma viagem interior integral;

Queriam adquirir ferramentas para gerir o seu mindset, as

suas emoções; adquirir novos recursos; promover ações

consistentes e conectar-se com o melhor de si através do self

coaching;

Queriram ser as suas próprias coachs e integrar um grupo de

influência comprometido em ser a sua melhor versão.
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ESTRUTURA

Sessões de group coaching
temáticas de 2h onde
apresentamos e praticamos
conteúdos e ferramentas de
desenvolvimento pessoal e
acordamos planos de ação
para integração das
aprendizagens.

1 Sessões quinzenais 3 Tarefas semanais

Lições diárias de 2ª a 6ª em formato
workbook  com orientações para as
práticas regulares das ferramentas.
O sucesso de qualquer programa de
coaching ocorre entre sessões.

2Mentoria contínua

Grupo dedicado a
acompanhamento contínuo,
dúvidas e partilhas.
Promover sinergias positivas
e inspiradoras entre as
participantes do programa.
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O programa Meraqi Self Coaching tem a duração de 6 meses e inclui 12 sessões
de group coaching mensais online, 2 imersões presenciais, 2 sessões de coaching
1:1, 3 masterclasses tematicas e grupo continuo de mentoria e feedback.
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Ferramentas de self coaching para analise do
estado atual, estado desejado, identificação de
sabotadores e identificação do seu perfil pessoal

Ferramentas de self coaching para conectar com
objetivos pessoais e profissionais, definir direção
da jornada pessoal. 

Ferramentas de self coaching para reprogramação
mental, tomada de consciência e avaliação de
crenças e valores pessoais.

MÓDULO 1 |  Starting Point 

         Desafio 30 dias - Definição de objetivos de sucesso

MÓDULO 2 | QI - Energia do Sucesso e
Felicidade 

         Desafio 30 dias - Felicidade Pessoal

MÓDULO 3 | Mindset Positivo

         Desafio 30 dias - Programa a tua mente

Ferramentas de self coaching para gestão das
emoções e regulação emocional dos niveis de
stress, ansiedade, motivação, mindfulness.

Ferramentas de self coaching para uma gestão de
tempo eficaz, identificação dos sabotadores do
nosso tempo. Ferramentas para uma comunicação
eficaz nas relações interpessoais.

Ferramentas de self coaching para mudança de
hábitos e rotinas, planeamento e estratégia.

MÓDULO 4 |  Gestão Emocional 

         Desafio 30 dias - Promover uma vida positiva

MÓDULO 5 | Potenciar Recursos Externos

         Desafio 30 dias - Sê a rainha do teu tempo

MÓDULO 6 | Planear e agir consistentemente

         Desafio 30 dias - Faz acontecer

CONTÉUDOS



CALENDARIZAÇÃO

13 e 27
2 sessões Group Coaching 2h

1 sessão Coaching 1:1

Julho
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10 e 24
Agosto

7 e 21
Setembro

5 e 19
2 sessões Group Coaching 2h 

1 Masterclass 2h

 

Outubro
2 e 16

2 sessões Group Coaching 2h 

1 dia Imersão presencial

 

Novembro
7 e 21

2 sessões Group Coaching 2h 

1 sessão coaching 1:1

 

Dezembro

2 sessões Group Coaching 2h

1 dia de Imersão presencial
2 sessões Group Coaching 2h

1 Masterclass 2h

BÓNUS ASSOCIADOS

2 Imersões Presenciais
Ao longo dos 6 meses de programa iremos promover 2

encontros presenciais de 1 dia para consolidação e

aprofundamento das ferramentas adquiridas.

2 Masterclass
Masterclass 1 - storytelling e escrita criativa

Masterclass 2 - Arteterapia e ferramentas Points of You

2 sessões de coaching 1:1
Será efetuada uma sessão individual no inicio do programa

para diagnostico de objetivos e necessidades individuais e

outra em data oportuna para cada participante



TESTEMUNHOS

"A MERAQI é composta por elementos de uma componente

humana incrível, de partilha e de saberes múltiplos, quer a nível

pessoal, quer profissional, cruzando várias areas do

conhecimento e diferentes abordagens, que considero preciosos

para o auto conhecimento."

Sónia Amorim

"Falar da Nuria ou do trabalho dela, é falar de paixão. Não encontro

outra palavra mais apropriada para defini-la.  Desde que tive o

privilégio de conhecê-la, despertei a necessidade de colocar paixão nas

minhas ações. Na minha vida, a Nuria foi muito mais do que uma

mentora. Ela ficou gravada como alguém que conseguiu enxergar a

minha alma, soube ser sensível à minha necessidade e me estendeu a

mão.

Sem dúvidas, ela é um ser extraordinário, com um trabalho fantástico e

o mundo precisa conhecê-la."

 

 
Sâmia Araújo
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MANIFESTO 

MERAQI
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Para aderir o programa deverá preencher um

formulário de intenções e dados pesoais neste link:

https://forms.gle/XWSv3iqeDMS7Z5in8

Pagamento da totalidade (10%desc) - 954€

Pagamento mensal - 175€

VALOR TOTAL DO PROGRAMA: 1050€
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CONDIÇÕES DE ADESÃO

válido para inscrições até dia 5 de Junho e limitado ás 12 vagas disponiveis



FORMADORA 

Nuria Mendoza
CEO da Meraqi | Coach e Mentora
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Núria Mendoza é CEO da MERAQI® e tem como missão, inspirar mudanças positivas em
pessoas e organizações através do coaching, mentoria e formação na área

comportamental. É Licenciada em Psicologia e Pós Graduada em Coaching Psicológico. É
Certificada em Self Coaching, Coaching Jungiano; Coaching Eriksoniano, Arteterapia,

Waking Dream Therapy e Programação Neurolinguística. É facilitadora Points of You®
certificada e pioneira da comercialização destas ferramentas em Portugal. 

 
 Recorre a abordagens criativas baseadas em pensamento simbólico, arteterapia e

fototerapia para promover acesso ao inconsciente, conexão com o potencial interior e 
 processos de auto descoberta impactantes e duradouros.

 
Criou a sua própria marca e modelo de trabalho - MERAQI - um acrônimo que nos ajuda
a desenvolver a nossa melhor versão atuando em 5 pilares do desenvolvimento pessoal: 

Mindset + Emoções + Recursos + Ações = 
QI (energia do sucesso e felicidade)

 

"O melhor tempo do mundo
é o que investimos a

despertar a nossa melhor
versão."



CONTACTOS

nuria@meraqi.pt +351914514459 www.meraqi.pt


