
  

 

Olá, meu nome é Felipe Hodar e eu sou Coach. Eu gostaria de lhe convidar para uma profunda jornada para ir além na sua vida 

e alcançar o próximo nível em seus sonhos e objetivos. 

Como fazer isso? Bem, quero te apresentar todos os benefícios que você poderá atingir através do programa de coaching 

individual. 

Você estará pronto para redesenhar a sua vida e suas conquistas. Estabelecer metas consistentes, um plano de ação eficaz, 

desenvolver um comportamento focado e de melhoria contínua. Além disso você estará apto a entender todos os obstáculos que 

inconscientemente te impediram de prosseguir durante sua vida porem dessa vez você irá eliminar todos eles e mudar sua vida 

em várias áreas como na saúde, finanças, social, família entre outras. 

Coaching design model é uma metodologia onde você irá gerenciar ambas regiões do seu cérebro que são responsáveis pelas 

suas ações racionais e emocionais. Sua compreensão cognitiva e emocional será melhor compreendida e melhorada durante as 

seções através de exercícios em sala e extra sala e os resultados poderão ser sentidos quase que antes do fim das primeiras seções.  

Como funciona o Coaching design model?  

Ciclo completo compreende em 12 encontros semanais de 1h30min 

Outros benefícios: 

• Reconstrução de crenças 

• Liberar o poder dentro de você 

• Perseguir suas metas e objetivos com comportamento de alto desempenho 

• Conquistar autoconfiança, autocontrole e flexibilidade  

Responda essas questões: 

Como está sua vida hoje? 

Quanto tempo você tem dedicado a você mesmo? 

Como está sua performance no trabalho e na vida? 

Até quando você será um expectador da vida ao invés do ator principal? 

Eu sou seu Coach.  

Atenciosamente 

Felipe Hodar Luengo - Inspiring others to achieve their goals. 

 

 

Quem é Felipe Hodar Luengo. 

Coproprietário da Astro Engenharia, empresa de consultoria fundada em 2001 e responsável pela MYAim Coaching 

desenvolvimento de alta performance. Graduado em Engenharia, MBA em Supply chain e Formação internacional em Coaching. 

Trabalhou em grandes empresas como General Electric, ABB e outras. Com mais de 15 anos de experiência na área industrial 

no qual os últimos 5 anos em posição de liderança na área de suprimentos. 

 


