Certi cação Internacional
em Wingwave®-Coaching
1ª Edição em Portugal (Espinho) - Julho 2022
A vida e o quotidiano deixam marcas, marcas essas que, segundo os neuro-cientistas,
se re etem nas vias neurais do nosso cérebro. Atualmente consumimos demasiada
informação. As notícias relatam permanentemente o que acontece pelo mundo afora
com ênfase sobretudo nas desgraças.
Porém, muitas vezes não conseguimos simplesmente alhearmo-nos dos
acontecimentos. Há coisas que nos irritam e se “explodimos”, as nossas emoções vêm
inesperadamente ao de cima. Geralmente processamos essas experiências
“dramáticas", que estão literalmente “gravadas em nós", durante as fases oníricas do
sono noturno. Nem sempre este processamento é su ciente para atingir o equilíbrio
emotional desejado. Nestes casos, o uso direcionado do método wingwave® será um
excelente recurso para restabelecer esse equilíbrio e bem-estar.
O curso de formação em wingwave® coach capacita-o para a aplicação deste método
natural e único. O coaching wingwave® é um método com resultados a curto prazo
alicerçado na combinação e caz de métodos psicológicos comprovados
cienti camente.
Desde há quase 20 anos que o método wingwave® bene cia não só gestores,
executivos, artistas e atletas de alto nível, mas também crianças em idade escolar e
jovens estudantes.
O processamento do stress é feito de forma natural e bem sucedida, permitindo-lhes
alcançar os seus próprios objetivos e êxitos. O coaching wingwave® otimiza o seu
desempenho, estabilizando de forma con ável o equilíbrio emocional e mental.
Através deste método é possível encontrará o apoio necessário para responder a
desa os pro ssionais e a situações que exijam um desempenho elevado.
Neste curso de formação de quatro dias, você terá a oportunidade de conhecer e
experienciar os resultados do método wingwave®, bem como os seus efeitos e
aplicações.
Com esta formação você irá desenvolver as suas competências e habilidades
pro ssionais através do foco nas suas habilidades emocionais e sociais. Você
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aprofundará os seus conhecimentos sobre motivação, ação e o comportamento
humano.
Você aprenderá a abordagem estruturada do wingwave® como método de autogestão
e em coaching. Após esta formação, você será capaz de usar o wingwave® e vinculálo a outros métodos de forma direcionada.
MÉTODO e CONTEÚDO DA FORMAÇÃO
O Coaching Wingwave é um método certi cado e devidamente patenteado que resulta
da combinação de:
EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING), estimulação
bilateral dos hemisférios cerebrais, movimentos oculares rápidos,
estímulos
bilaterais auditivos, tácteis e motores (esquerdo / direito).
PNL, Comunicação, Linguagem, escolha de palavras, percepção e de nição de
metas.
Cinesiologia, recorrendo ao Teste Miostático (teste do anel bi-digital de Omura), que
permite detectar as alterações do tónus muscular, para auxiliar na descoberta dos
temas (fatores de stress) e para veri car a e cácia das intervenções.
O CONTEÚDO

Os conteúdos da formação referem-se ao método
wingwave, conforme está descrito no livro (em língua
espanhola):
COACHING WINGWAVE: PNL. Feedback muscular y
Reprocesamiento Cerebral
Os autores do livro são os fundadores do método e
são os psicólogos: Cora Besser-Siegmund y Harry
Siegmund.
Editora: Rigden Institut Gestalt (Espanha)
ISBN: 9788494479878
Data de edição: 2019
Nº páginas: 256
AREAS DE APLICAÇÃO
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Na área dos negócios, desportos competitivos, educação, mediação, saúde e
criatividade, assim como no auto-coaching. O método wingwave® pode ser aplicado
nas seguintes situações:
Ansiedade em apresentações e exames
Suores e desconforto em con itos
Bloqueio de ideias
Falta de motivação relacionada com o stress
Inquietação interna relacionada com stresse e distúrbios do sono

PARICIPANTES
A formação em coaching Wingwave destina-se a psicólogos, terapeutas, médicos,
psicopedagogos e outros pro ssionais de saúde, coaches, mediadores, gestores,
consultores, recursos humanos, artistas e treinadores desportistas.
O número de participantes é limitado e poderá ir até ao máximo de 12 participantes.

REQUISITOS DE ADMISSÃO

a) Leitura do livro: COACHING WINGWAVE: PNL. Feedback muscular y Reprocesamiento
Cerebral, que lhe será enviado gratuitamente pelo correio após a con rmação da sua
inscrição.
b) Possuir pelo menos 130 horas de formação certi cada em PNL, mediação, coach
sistémico ou outras áreas relevantes da saúde e da psicologia poder participar nesta
formação e se tornar num coach wingwave®. O método Wingwave® é um
complemento adicional à sua formação de base. Ao realizar a sua inscrição, envie por
favor ao formador wingwave uma cópia dos seus certi cados. Em caso de dúvida, não
hesite em nos contactar, teremos todo o prazer em esclarecê-lo.

DATA E LOCAL DA FORMAÇÃO
1ª Edição 2022 (Espinho / PORTUGAL)
Local: Hotel PRAIAGOLF ****
Rua 6, Espinho, 4500-357, Portugal

Horário:
Domingo, 24.07.22 Chegada a partir das 10:00 horas
Início às 11:00 até às 19:00 horas
Segunda-feira, 25.07.22 Das 09:00 às 18:00 horas
Terça-feira, 26.07.22 Das 09:00 às 18:00 horas
Version 002_15/01/2022
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Quarta-feira, 27.07.22 Das 09:00 às 16:00 horas
Línguas da formação: Alemão com tradução simultânea em Português.

Obs.: Os participantes bene ciam de 10% de desconto na reserva de quarto no hotel. Será enviado um código de desconto para
utilizarem no acto da reserva.

FORMADOR
Christoph Olaf Thoss vive em Darmstadt e é wingwave®-Coach
desde 2012 Formador de wingwave® desde 2014. O Christoph é
um entusiasta deste método, tendo adquirido até à data uma
experiência impressionante. Enquanto Coach e Formador de
Wingwave já o usou este método em cerca de 5.000 clientes, em
sessões individuais, com grupos de formandos e com assistentes
(wingwave®-Coaches certi cados), que repetem a formação de
forma gratuita para praticar. Os assistentes são parceiros
competentes que se disponibilizam para para ajudar os novos
coaches nos exercícios práticos.

CERTIFICAÇÃO E SERVIÇO WINGWAVE®
Os participantes recebem a certi cação de "wingwave® coach" do Instituto Besser
Siegmund em Hamburgo, adquirindo assim o direito a usar o nome e o método
wingwave® no seu trabalho e car a carem associados ao serviço wingwave.
O Coaching wingwave não é uma terapia nem a pode substituir, é um
autoconhecimento pro ssional e uma formação adicional. A participação nesta
formação requer uma aptidão física normal e resiliência psicológica.

Valor
A formação certi cada wingwave®-Coach de quatro dias tem o valor de 1.500,- €
acrescida de 19 % (IVA).
Neste valor estão incluídos:
• Quatro dias de formação necessários à obtenção da certi cação como wingwave®Coach;
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• Documentação personalizada em português fornecida durante a formação;
• Jantar de grupo (o dia será combinado em conjunto), bebidas (café, água, sumos)
snacks e fruta durante a formação;
• Após o primeiro pagamento ser-lhe-à enviado pelo correio o livro, em espanhol:
• COACHING WINGWAVE: PNL. Feedback muscular y Reprocesamiento Cerebral, para a
sua preparação;
• a taxa de certi cação do Instituto Besser Siegmund, atualmente no valor de 150,- €;
• A taxa administrativa para inscrição e processamento de formalidades, no valor de
25,-€ (este valor não será devolvido, em caso de desistência);
• Durante o ano civil da formação, terá acesso à area interna de Coaches da página
web Wingwave, onde poderá usufruir de materiais e apresentações em power point;
• Condições especiais na compra de CDs e DVs Wingwave;
• Entrada do seu per l e contactos na página principal www.wingwave.com, inclusive
com link para a sua página web.
• Oportunidade de participar na conferência internacional anual de formação de curta
duração para todos os Coaches Wingwave;
• Possibilidade de usar material publicitário, com espaço reservado para colocar o seu
carimbo pro ssional;
Despesas de deslocação, estadia e outras aqui não mencionadas serão da sua inteira
responsabilidade.
Será uma honra contar com a sua presença em Espinho!
Christoph Olaf Thoss e Cristina Reis

Importante!! A inscrições deverá ser feita na minha página
web - Link: https://www.coaching-thoss.de/business/
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Termos da inscrição e condições gerais
Reserva de lugares, modalidades de pagamento e acordo de implementação
1. Após a sua inscrição para a formação Wingwave® Coach, ser-lhe-à enviada uma
con rmação da recepção via email. Se ainda houver vagas disponíveis, ser-lhe-á
enviada a con rmação da inscrição e o contrato de coaching. O contrato de
coaching legalmente assinado é também um pré-requisito para a participação. Por
favor, envie-o assinado via email e traga-o consigo para formação. Após receber a
respetiva fatura, efetue o pagamento por transferência bancária para a nossa
conta (por favor indique o número da fatura, nome, designação e data da
formação). Para pagamentos do exterior, tenha em atenção as taxas de
transferência bancária adicionais.
2. O seu lugar na formação está reservado assim que receber a con rmação da sua
inscrição.
3. Em caso de desistência após a inscrição, esta deverá ser comunicada por correio
ou fax e haverá lugar à cobrança das seguintes taxas: até 30 dias antes do primeiro
dia de formação: 25,-€ taxa de processamento; até 15 dias antes do início do
evento: 50% do valor da formação; a menos de 15 dias do evento: a totalidade do
valor da formação.
4. Os termos e condições completos estão disponíveis para consulta em
www.coaching-thoss.de FAQ; Proteção de dados e avisos legais.
5. Não haverá lugar ao pagamento de 50% do valor da formação ou da sua totalidade
no caso do lugar reservado para si puder ser preenchido por outro participante em
lista de espera. Neste caso, pagará apenas a taxa de processamento de 25,-€.
6. Geralmente referimos a possibilidade de fazer um seguro de desistência da
formação. Este serviço não é oferecido por nós, enquanto organizadores, mas
poderá ser contratado a fornecedores externos.
7. Se o curso for cancelado pelo organizador por uma razão importante, por exemplo,
se houver menos de 6 participantes, doença ou motivo de força maior, qualquer
valor já pago será reembolsado imediatamente. Outros valores adicionais não
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podem ser reclamados.

Requisitos de admissão, uso da licença e associação ao “wingwave-Service”
1. Wingwave é fundamentalmente uma ferramenta de intervenção adicional para
coaches certi cados, formadores, médicos e terapeutas. Não substitui a
quali cação para se tornar um coach, terapeuta ou a formação pro ssional
avançada de Formador Wingwave. A participação nesta formação requer uma
aptidão física normal e resiliência psicológica.
2. O participante da formação está ciente de que wingwave é uma marca registrada
e que este método de coaching é um procedimento protegido.
3. A conclusão da formação certi cada confere aos participantes o direito de se
autodenominar Coach wingwave e chamar coaching wingwave à sua prestação de
serviços neste contexto.
4. São necessários acordos separados para uso dos direitos da marca wingwave
que vão além da prestação dos serviços anteriormente mencionados. Isto aplicase em particular a: endereços URL, nomes de empresas, títulos de livros.
5. O Coach wingwave só pode usar o nome da marca de acordo com o conteúdo
ensinado na formação.
6. Durante a formação, o participante preenche um formulário com os seus dados
para dar entrada do seu per l na página web www.wingwave.com e neste contexto
volta a assinar os termos da inscrição e as condições gerais aqui formuladas, bem
como o contrato de licença de uso para a página web atrás referida.
7. Não há taxas associadas ao uso da licença. O contrato de coaching será enviado
com a con rmação da inscrição.

Aceito os termos e condições gerais acima descritas.
Eu li a política de cancelamento.

…………………………………………
Local e Data

………………………………………………
Assinatura

Version 002_15/01/2022

fi

fi

7 von 21

fi

fi

fi

fi

www.coaching-thoss.de

Direito de Rescisão - Direito de resolução para consumidores
Os consumidores têm um direito de rescisão de 14 dias. Considera-se consumidor
qualquer pessoa singular que celebre uma transação jurídica para ns que não podem
ser predominantemente atribuídos à sua atividade comercial, nem à sua atividade
pro ssional independente.
Como consumidor, você tem o direito de revogar a sua inscrição num seminário ou
curso de formação no prazo de 14 dias sem apresentar um motivo. O período de
revogação é de 14 dias a partir do dia em que você recebeu a con rmação de
participação num seminário / formação.
Para exercer o seu direito de rescisão, deverá informar-nos da sua decisão através de
uma declaração clara da sua decisão de rescisão / cancelamento da sua inscrição no
seminário / formação, enviando para o efeito uma carta pelo correio ou um email, para
os seguintes contactos:
Christoph Olaf Thoss - Coaching, Supervision, Mediation
Holzhofallee 28
D-64295 Darmstadt
Handy: +49 1520 202 8448
info@coaching-thoss.de
Para cumprir o prazo de rescisão, basta que envie para isso a noti cação do exercício
do direito de rescisão antes da expiração do período de rescisão. Para o efeito, poderá
usar o modelo de formulário de rescisão abaixo, mas isso não é obrigatório.
Consequências da rescisão
Caso cancele / rescinda a sua inscrição da formação, eu, Christoph Olaf Thoss Coaching, Supervision, Mediation, terei de o reembolsar imediatamente de todos os
pagamentos que me efetuou, no prazo máximo de 14 dias a contar da data da
recepção da sua noti cação de rescisão.
Para o reembolso, utilizarei o mesmo meio de pagamento que você usou na transação
original, salvo acordo expresso em contrário; em nenhuma circunstância serão
cobradas taxas por este reembolso. Eu, Christoph Olaf Thoss - Coaching, Supervision,
Mediation, posso recusar-me a reembolsá-lo até que me sejam devolvidos os
documentos do seminário / formação já recebidos por si ou até que me apresente
prova dessa devolução, consoante o que ocorrer primeiro.
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No caso de já ter recebido os documentos da formação, deverá enviá-los de volta ou
entregarmos pessoalmente. Em qualquer dos casos deverá fazê-lo no prazo de 14 dias
a contar do dia em que me informou sobre a rescisão deste contrato. O prazo é
cumprido se enviar os documentos antes de expirar o prazo de 14 dias.
As despesas directas de devolução dos documentos da formação são suportadas por
si.
A responsabilidade por qualquer perda de valor dos documentos da formação, só lhe
será atribuída se tal perda de valor for devida a um manuseamento desnecessário da
sua parte que dani que a natureza e/ou os conteúdos dos documentos.
A lei de direitos autorais deve ser observada, segundo a mesma não poderá usar
qualquer texto dos meus documentos ou de publicações, nem do Instituto Besser
Siegmund, para ns pro ssionais ou publicitários.
Razões de exclusão ou extinção do direito de rescisão
O direito de rescisão é excluído para formações que foram concebidas individualmente para si.

Caducidade prematura do direito de rescisão
O direito de rescisão caduca prematuramente se Christoph Olaf Thoss - Coaching, Supervision,
Mediation, tiver começado a prestar o serviço (p.ex. início da formação), com o consentimento expresso
ou a pedido expresso do participante antes do nal do período de oposição ou se o participante tiver
renunciado a a este direito.
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Modelo - Formulário de rescisão
Se pretender rescindir o contrato, preencha por favor este formulário e envie-o para a
seguinte endereço:
Christoph Olaf Thoss - Coaching, Supervision, Mediation
Holzhofallee 28
D-64295 Darmstadt
Handy: +49 1520 202 8448
Mail: info@coaching-thoss.de
Venho pelo presente rescindir o contrato por nós celebrado para a prestação dos
seguintes serviços:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Designação da Formação, valor monetário e data de inscrição:
………………………………………………………………………………………………………..

Nome e endereço do remetente
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………
Local e Data

………………………………………………
Assinatura

A Formação em wingwave® Coaching oferece grandes
vantagens para você! A certi cação é compacta e orientada
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para a quali cação pro ssional, baseada em valor e com
orientação para o mercado. Avance em suas habilidades
com orientação inovadora e amplie o seu per l através de
inspiração e conhecimentos cientí cos.
Mesmo que você já tenha um treinamento como coach,
supervisor, instrutor / consultor ou psicoterapeuta, mas
deseja se pro ssionalizar ainda mais, aprimorar seu per l e
aprender coisas novas, esse curso pode servir para você.
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NSC® Coaching NeuroSystemic
NSC® – Coaching NeuroSystemic é uma nova abordagem
que combina estímulo bilateral do EMDR, PNL e
con guração sistêmica – viva em harmonia com outras
pessoas com técnicas de gestalt. E isso de forma privada e
também na área de trabalho. Essa interação constante, esse
equilíbrio constante entre processos neuronais internos e
interações externas, é central para o Neurosystemic
Coaching, NSC®.
Como o NSC® funciona?
O NSC® trabalha com o Systemic Hexagon® como um
modelo de plano de fundo, que expande os diferentes
campos do sistema, como estágios nos quais nossas vidas se
desenvolvem. Os sistemas sociais com as pessoas na área
de trabalho e vida pessoal são tão importantes quanto os
sistemas signi cativos e de apoio que encontramos nas
organizações e em nossas emoções.
Assim como no EMDR, o NSC® Coach também inclui
estimulação hemisférica bilateral no treinamento
neurossistêmico. As fases REM acordadas dos movimentos
rápidos dos olhos são usadas e combinadas com o trabalho
de constelação sistêmica. O Mamut do nosso inconsciente,
que parece 99 vezes maior que as partes conscientes,
queremos controlar novos padrões orientados para objetivos
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O método wingwave®
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e, muitas vezes, permanecer presos nos velhos padrões. A
neuroplasticidade do nosso cérebro é a chance de colocar
Mamut na direção certa. Devido às “fases REM acordadas”,
as experiências emocionalmente carregadas tornam-se
classi cáveis. Com a ajuda do trabalho com os painéis, as
imagens de constelações atualmente onerosas são
contextualizadas e localizadas na linha do tempo. Devido à
possibilidade de movimento, precisamos de painéis com
guras magnéticas. A nova imagem da constelação pode ser
estabelecida. Bloqueando os problemas cotidianos que
surgiram de misturas contextuais obstrutivas. As
constelações são feitas em combinação com o princípio de
primeiro plano do trabalho da gestalt para garantir que a
“imagem da solução” não evolua da “imagem do
problema”, mas seja experimentada de forma autônoma. O
objetivo de trabalhar com o NSC® não é apenas o
equilíbrio entre a vida pro ssional e a vida pessoal, que
chamamos de WorkPrivate Flow, mas também o uxo de
interação com signi cado e o uxo de suporte e suporte
próprio. Especialmente os sistemas de autossuporte estão
rmemente ancorados pelo estabelecimento da gura dos
treinadores internos. Quando esses os tipos de uxo são
sentidos em nossa própria experiência, nos sentimos
confortáveis, produtivos e criativos.

O método wingwave® é um treinamento de desempenho e
emoção que reduz rapidamente o estresse no desempenho e
sua criatividade, aumenta a força mental e a estabilidade do
con ito. Esse efeito de recurso é obtido por uma
intervenção básica fácil de usar: gerar as fases REM
acordadas (movimento rápido dos olhos), pelas quais, de
outra forma, só passamos durante o sono profundo noturno.
Os gatilhos de estresse relevantes para o treinamento
(pensamentos, experiências, emoções) são regulados pelas
fases REM acordadas no nível límbico do cérebro. Com a
ajuda do cérebro e da comunicação orientada a objetivos
(PNL), bloqueios emocionais são resolvidos. Após algumas
sessões, todo o potencial da área de recursos Coachee é
experimentado.
O nome wingwave®
A palavra componente “wing” em inglês signi ca asa. A asa
lembra a borboleta, que pode mudar todo o clima, se a
“asa” desse grande efeito estiver exatamente no lugar certo.
Esse exato ponto de partida é garantido pelo teste de
miostase. Além disso, a metáfora da asa ilustra a
importância de otimizar a colaboração entre nossas duas
metades do cérebro para voos “voadores” e pousos bemsucedidos.
O “Wave” é uma associação ao termo em inglês
“brainwave”, que signi ca “ótima idéia” ou “pensamento
14 von 21
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relâmpago”. Essas ondas cerebrais são evocadas
especi camente pelo treinamento de ondas aladas.
Wingwave® é um método patenteado, que combina:
1. Estimulação hemisférica bilateral, como fases REM
“acordadas” e entradas auditivas ou tátil esquerdadireita para negação rápida (regulação do estresse
límbico)
2. Programação neurolinguística para um planejamento
de metas bem-sucedido e orientado para o cérebro
3. Teste Myostatik para capturar seu reação muscular
individual. Esse teste muscular permite o planejamento
preciso dos processos ideais de treinamento,
identi cando os fatores de estresse relevantes para o
treinamento. A precisão do teste muscular foi
con rmada cienti camente por projetos de pesquisa.

Conteúdo do treinamento:
Componentes metodológicos das ondas de asa:
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EMDR, teste miostático e teoria da PNL de informação e
processamento de estresse no cérebro emocional (sistema
límbico)
Doze fases da intervenção de wingwave®
Estimulação hemisférica bilateral
Estimulação de manipulação
Bloqueios de manipulação
Processo wingwave® para reforço de recursos
Treinamento ao vivo com estudos de wingwave® e
pesquisa sobre o método wingwave®
O treinamento autoriza os participantes a usar o nome do
método por seus clientes de treinamento, bem como a
associação ao serviço wingwave®.
https://www.linkedin.com/pulse/formação-em-wingwavecoaching-metaforum-brasil-2020-metaforum?
trk=portfolio_article-card_title

www.coaching-thoss.de
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Em Espanha

https://www.viventi.es/que-es-el-coaching-wingwave/
https://www.pnlbarcelona.com/cursos/coaching-wingwave/
http://www.cristinamassons.com/que-es-wingwave-paraque-sirve/

https://symbiotikinstitut.com/que-es-wingwave/

Ideia para video 3 a 4 minutos
1ª PARTE

www.coaching-thoss.de
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(Simbolo)
Wingwave Coaching & Christoph Olaf Thoss
apresentam
Testemunhos de formandos (3) Resultados, qualidade dos conteúdos e do formador;
satisfação e superação das expectativas, processo de
transformação, metodologia faz com que os conteúdos seja
absorvidas, testadas, integradas.
www.coaching-thoss.de
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É um processo de construtivo de aprendizagem que se vai
consolidando, integrando o método Wingwave nos saberes
e experiências anteriores, quer seja PNL, Coaching
Sistémico ou formação nas áreas de psicologia ou saúde.

Wingwave Coach

Presente em 48 países
1.885 Wingwave Coaches
1857 na Europa
www.coaching-thoss.de
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1 em Portugal
Desa o-te a mudar este resultado e a fazer parte da equipa
de Coaches Wingwave!
Pela primeira vez em Portugal!
1ª EDIÇÃO
WINGWAVE COACH
JULHO 2022
DIAS 24, 25, 26 e 27

ESPINHO
HOTEL PRAIAGOLF ****
2ª PARTE
Christoph Olaf Thoss

fi
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Coach e Formador de “Wingwave Coach”
10 anos de experiência
5.000 coachees
Formação de alta performance ao mais alto nível!
Vamos marcar a diferença nos resultados!
Contamos contigo!
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