Elton Euler
////// Comunicação

Vanessa CESNIK
////// Mente

Guilherme geest
////// Corpo

///////////////

APOSTILA DE
ACOMPANHAMENTO

Boas

Vindas
Prepare-se para ter acesso a um
conteúdo científico que vai mudar
a forma como você olha para as
pessoas. Inclusive para a que mora
no seu espelho.

Como a mente humana
é formada e como o
formato dela se reflete
no formato do corpo das
pessoas.
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Como é possível
identificar que tipo de
mente cada pessoa tem
analisando o formato do
corpo delas.

O que
você
vai
descobrir
aqui?

Como utilizar a
análise corporal para
potencializar as suas
vendas e os resultados
dos seus clientes.

Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.

Você vai aprender que

Você pode

SE DESTACAR

da maioria dos profissionais
de desenvolvimento humano
que não despertam interesse
e não passam credibilidade
para as pessoas

IMPRESSIONAR

as pessoas explicando como a
mente dela funciona analisando
o formato do corpo delas,
mostrando para elas como elas
funcionam

TER SUCESSO

por se tornar capaz de resolver
problemas das pessoas
que outros profissionais do
desenvolvimento humano não
conseguem resolver

Como vai

Funcionar
4 VÍDEOAULAS

CONTEÚDO
EXTRA

MATERIAL DE
APOIO

DEMONSTRAÇÃO
PRÁTICA

Conteúdos gravados
com duração média de
30 minutos cada

Que será enviado para
o seu e-mail para você
aprender mais

Apostila de
acompanhamento
para facilitar o seu
aprendizado

Encontro online com
análises ao vivo para
você acompanhar

Aula ao Vivo

Domingo - 19h00
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)

Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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Acompanhe nossa

agenda completa
VÍDEO

VÍDEO

VÍDEO

VÍDEO

O MOVIMENTO
BLOQUEADO

O PROCESSO DE
MIELINIZAÇÃO

OS 5 TRAÇOS DE
CARACTERES

A PONTE PARA
O SUCESSO

01

////// 05/11
Identificando com
facilidade o que
trava a vida das
pessoas

02

03

////// 07/11
Como a nossa
mente se
desenvolve e molda
o nosso corpo

04

////// 08/11

////// 12/11

Conhecendo
os formatos
possíveis que a
mente pode ter

Como usar isso
para vender e
gerar resultados
com facilidade

Os 3 primeiros vídeos sairão do ar

dia 12/11 - às 9h
///////////////

Como usar

bem a apostila?
Branco
1. Preencha os espaços em ______________
2. Anote o máximo de informações com detalhes

vamos lá
4

Encontre as informações corretas nos vídeos e preencha a sua apostila
de acompanhamento para fixar o conteúdo e aproveitar ao máximo este
workshop online e gratuito.

Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.

Entenda que
1

As pessoas tem problemas e não conseguem avançar na vida porque estão vivendo um

M____________________________ B

___________________________

Vídeo 1

05/11

2
3

Isso acontece por conta das 5 sensações básicas configuradas em seu

S_____________________________ N
Que são:

__________________________

R ____________________________________________
A ____________________________________________
M____________________________________________
H_____________________________________________
T______________________________________________

Anotações

Dani Teixeira
////// Coach e Mentora de Coaches
Eu já falei e vou continuar falando que essa foi a melhor formação que eu já fiz em toda
a minha vida. Não vou parar enquanto não mostrar esse conhecimento para o mundo.
Até porque, nada vai pagar o que esses três fizeram por mim. Entender o meu filho não
tem preço. O Corpo Explica é incrível e o mundo precisa saber disso.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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O Corpo explica vai
mudar suas vendas

4

Metas, Propósitos, Procrastinação,
Sab_______________ ou C_________________, L ____________________
pelo simples fato de que as pessoas comuns não conversam sobre isso no dia-a-dia.

“Quem gosta desse papo são os coaches.”

5

Você vai passar a I______________________ as P_________________________
explicando para eles porque o corpo delas têm o formato que tem e como isso explica
como a M____________________ delas funciona.

“Isso vai fazer você vender mais, igual o Luiz Moreira e muitos
outros coaches.”
Anotações

Luiz Moreira
////// Cons. de MKT e Coach de Negócios
Se eu tivesse que descrever O Corpo Explica em uma palavra, seria: Revolucionário. O
jeito como eles explicam fica muito claro e fácil de entender quais tipos de mente existe,
porque elas são como são e qual é a ciência por trás disso. Isso dá muita segurança na
hora de aplicar e de explicar esse conhecimento. Eu tive resultados pessoais, profissionais e hoje meus atendimentos são muito mais empáticos e eficientes, eu me conecto
com o cliente muito mais rápido.
6

Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.

O Corpo explica vai
mudar seus atendimentos

6

Você vai começar a fazer

A______________________ RÁPIDO com as pessoas e

não vai perder tempo tentando encontrar a raiz do problema porque ao olhar para o cor-

M_________________, B _______________ elas
estão vivendo e se estão com medo de serem R ____________________________
A ______________________________, M______________________________,
H ____________________________ ou T_______________________________
po delas você vai entender qual

“O c__________ é a parte v___________ da mente”

EXPLICA
O CORPO

REVELA
A MENTE

A HISTÓRIA

“Você vai acessar as pessoas com muito mais velocidade e vai gerar resultados muito mais profundos,
respeitando as sensações básicas configuradas no sistema nervoso delas. Assim como a Amparo Blanes e
muitos outros coaches fazem hoje”
Anotações

Amparo Blanes
////// Psicóloga, Master PNL, Coach e Homeopata
Eu já tinha prometido pra mim mesma que não ia mais fazer curso online, mas quando
eu vi o Elton falando do Corpo Explica eu quebrei a minha promessa e o que mais me
encantou no curso foi que logo de início eu vi que não tinha enrolação, que era claro,
objetivo e divertido. Eu uso esse conhecimento cada vez mais nos meus atendimentos
e eles têm se tornado mais fáceis e os resultados mais duradouros.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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O Corpo explica vai
mudar a vida das pessoas que estão lá fora
precisando de você

7

As pessoas não sabem quem S_______________ e passam a ver todos tentando

M___________. Isso acontece porque nosso corpo e mente foram formados em um
processo de D_________. Mas, tem uma coisa linda e poderosa nesse processo que
as pessoas são sabem: Esse processo de dor nos deram 5 R___________________
incríveis e poderosas o suficiente para nos proteger e nos fazer felizes.

“Você é quem você P______ ser”
“E quando você entender isso, nunca mais irá viver nenhum movimento bloqueado na sua vida. A sua
história vai mudar para melhor e você vai ajudar muitas pessoas, assim como a Jepshey.”

Anotações

Jepshey Lorena
////// Coach e Consultora de Vendas
Nos primeiros momentos eu duvidei da promessa deles, mas tive a sorte de ser analisada em um encontro online e assim que eles começaram a me descrever, eu não tive
como negar. Eles estavam vendo mesmo a minha mente. O mais legal é que hoje quem
faz isso sou eu e uso isso para ganhar dinheiro e ajudar as pessoas.
8
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Lembretes

importantes
aula
ao vivo

domingo
as 19h00

//////////////

Conteúdo
extra
//////////////

no seu
e-mail

Entre para a lista vip e
receba um bônus exclusivo
//////////////

ocorpoexplica.com.br/listavip

Anotações

Os 3 primeiros vídeos sairão do ar

dia 12/11 - às 9h
///////////////

Drª Vanessa Cesnik
////// Doutora em psicologia
Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu sabia da responsabilidade social de compartilhar o conhecimento científico,
mas naquela época eu não conseguia encontrar uma forma de
impactar tanta gente. Eu não sabia como chegar em você sem
você entrar no meu consultório. Agora você está aqui lendo isso
e participando deste Workshop. Eu sei que apenas algumas
pessoas irão avançar e passar pela transformação da nossa
formação online e das nossas imersões presenciais, mas só em
ter te alcançado com esse Workshop eu já fico muito feliz.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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Como isso é
Vídeo 2

07/11

possível?

Hora de fazer uma viagem no tempo, na época das principais
descobertas da mente.

Sigmund Freud

wilhelm reich

O corpo explica

Foi o pai da psicanálise e
alertou a medicina para
a existência da M_____
dentro do C_______

Deu um passo além e
descobriu que a mente
e o corpo são uma
C_____ S___.

Uniu três espercialistas em
corpo, mente e comunicação
criando uma abordagem
determinante, com ferramentas
práticas e linguagem acessível

Wilhelm Reich revelou que
C
7 M
A

Vídeo 2

07/11

________ é formada por um processo paralelo de

_______________ etapas

Esse processo de formação é controlado pela M___________ da nossa M_________

8E

___________

9

Durante o processo de mielinização da nossa medula espinhal o nosso S__________
N________ se desenvolve. Dando, tanto para a nossa mente quanto para o nosso
corpo, 5 tipos de formatos possíveis em uma estrutura composta por M_____________
D______ R________ e F___________
Péricles Bonfim
////// Coach de Negócios e Finanças
Eu trabalho com um público extremamente exigente. Empresário não acredita em
qualquer coisa e não se impressiona com facilidade, mas O Corpo Explica é à prova de
céticos. A primeira vez que eu usei eu fechei dois processos de coach de uma vez só,
descrevendo duas pessoas que eu não conhecia, mas estava vendo o corpo e a
mente delas.

10

Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.

1° traço de caráter
E
____________________

10

Momento de formação: G ______________ P ____________ e 1° M_______________
Dor: Se sentir R ______________________
Recurso: Capacidade de I____________ C________________ e

R________________

Formação do corpo: M______________, com as articulações bem marcantes, cheias de
pontos e com o olhar D_________________________

exemplo
Stephen
Hawking

/////////////

Anotações

Aula ao Vivo

Domingo - 19h00
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)

Sakitani
////// Master Coach
Eu atendendo executivos de alto escalão das maiores empresas da região centrooeste do Brasil e dos principais bancos do país. Preciso reconhecer que o Corpo
Explica ajudou a impressionar meus contratantes e gerar resultados com clientes
extremamente exigentes.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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2° traço de caráter
O
____________________

11

Momento de formação: A ______________ e D______________ durante o 1º ano de vida
Dor: Se sentir A ___________________
Recurso: Se Comu________, se Cone_________ e S___________
Formação do corpo: F________,

R________, com as P________ curtas

exemplo
Jô
Soares

/////////////

Anotações

Aula ao Vivo

Domingo - 19h00
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)

Marcela Braga
////// Coach de Propósito de Vida
Enquanto eu ainda estava no primeiro módulo do curso eu consegui identificar os
talentos de uma coachee em uma sessão online só com as imagens que eu estava
vendo dela na tela. Esse conhecimento faz toda diferença nos atendimentos.
12
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3° traço de caráter
P
____________________

12

Momento de formação: Pri_______

e D________Acontece entre o 1,5 e 2,5 anos de vida

Dor: Se sentir M ___________________
Recurso: Se Art________, Neg_________ e Lid___________
Formação do corpo: Tri________ com a parte S__________ maior

exemplo

/////////////

Faustão

Anotações

Aula ao Vivo

Domingo - 19h00
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)

João Alexandre Borba
////// Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta Reichiano, Master Coach e Formador de Coaches
É incrível como eles conseguiram trazer leveza e praticidade para um conteúdo tão
denso e profundo. O Corpo Explica é um daqueles cursos que somam não somente
profissionalmente, mas também pessoalmente para cada aluno. Como psicoterapeuta
reichiano posso afirmar, estou impressionado e contente de ver esse conhecimento se
espalhando de maneira responsável para mais pessoas.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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4° traço de caráter
M
____________________

13

Momento de formação: Des______________ Acontece entre o 2,5 e 3,5 anos de vida
Dor: Se sentir M ___________________
Recurso: Sup____________, lidar com coisas D______________
Formação do corpo: Q_____________

exemplo

/////////////

Dilma
Rousseff
Anotações

Aula ao Vivo

Domingo - 19h00
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)

Eloíza Penteado
////// Nutricionista e Coach de Emagrecimento Pós-Bariátrica
Quando eu conheci O Corpo Explica eu consegui entender que o meu problema não
era que eu não sabia falar a língua do meu cliente, o problema é que eu queria falar a
mesma língua com todos os clientes. Hoje quando a pessoa entra no meu consultório
ou me abordam nas redes sociais eu sei exatamente como falar com ela. Hoje eu me
conecto muito mais e vendo com mais facilidade.
14
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5° traço de caráter
R
____________________

14

Momento de formação: Surgimento da S___________ Acontece entre 3,5 e 5 anos de idade
Dor: Se sentir T ___________________ ou

Exc____________
Recurso: Comp____________, Pró-a______________ e Exec_______________
Formação do corpo: Harm_____________, Atr___________ com Cur________ bem
definidas

exemplo

/////////////

Angelina Jolie
e Brad Pitt
Anotações

Aula ao Vivo

Domingo - 19h00
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)

Elaine Taboada
////// Coach de Realização Profissional
Antes do Corpo Explica eu tinha dificuldade de vender e depois da formação ficou muito
fácil vender, durante os atendimentos eu consigo acessar a segunda camada do meu
cliente com muita facilidade. Quem dera se o mundo todo tivesse acesso a esse conhecimento. Essa formação vale muito mais do que é cobrado.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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Hora de fixar

o conteúdo
MARQUE AS ALTERNATIVA CORRETAS:
1. As cinco sensações básicas
estão configuradas no:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Coração
) Sistema nervoso
) Self 1
) Self 2
) Nenhuma das alternativas

2. A formação dos cinco traços
de caracteres da mente são
formados durante:
a. ( ) A vida inteira
b. ( ) A fecundação
c. ( ) A mielinização da medula
espinhal
d. ( ) Os aprendizados da vida
e. ( ) Nenhuma das alternativas

3. Analisando o formato do
corpo das pessoas, você
conseguirá:
a. ( ) Entender que tipo de mente
elas têm
b. ( ) Identificar quais são seus
medos
c. ( ) Entender quais são seus
sabodadores
d. ( ) Acessar sua história de vida
e. ( ) Todas as alternativas estão
corretas

LIGUE OS PONTOS CORRETAMENTE:

16

TRAÇO

DOR

MOMENTO

RECURSO

FORMATO BÁSICO

Oral

Rejeição

Gestação e parto

Criativo,
imaginativo

Triangular

Psicopata

Humilhação

Surgimento da
sexualidade

Articulado,
negociador

Quadrado

Rígido

Abandonado

Desfralde

Comunicador,
acolhedor

Harmônico

Esquizóide

Traição

1° interação com o
mundo

Forte, atento a
detalhes

Magro

Masoquista

Manipulação

Amamentação e
desmame

Competitivo,
pró-ativo

Redondinho

Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.

RESPONDA (V ou F) PENSANDO EM VOCÊ E NA SUA CARREIRA
5. Aplicar esse conhecimento na sua comunicação e nos seus atendimentos irá fazer você
(
(
(
(
(

) Fechar processos o tempo todo
) Virar motivo de piada
) Me destacar como profissional
) Gerar resultados que outros profissionais não geram
) Ter que abandonar o mercado

encontro ao vivo

11/11 - às 19h
///////////////

(Ferramenta disponível na página 18)
Anotações

Elton Euler
////// Especialista em Comunicação
Quando eu tive acesso ao conhecimento que nós transformamos no corpo explica eu passei três dias sem dormir direito,
no quarto dia nós tínhamos um nome e um mês depois nós já
tínhamos mais de cem alunos e a certeza da responsabilidade
que estávamos assumindo com uma abordagem tão determinista, tão direta e tão poderosa. Confesso que deu medo e chegamos a fazer uma reunião para abortar o projeto, mas a missão
falou mais alto. Nós só estamos aqui por causa de você e das
pessoas que precisam da sua ajuda.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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MAPA DOS CARACTERES

R

Análise feita para:___________________________________
Feito por:__________________________em:___/___/_____

Parte do Corpo

P

E

O
oral

psicopata

masoquista

E

O

psicopata

P

masoquista

esquizóide

M

R

M

R

rígido

Formato
da Cabeça

Olhos

Boca

Tronco

Quadril

Pernas

TOTAL
no máximo 60 pts

esquizoide

oral

60 pts

rígido
100 %

50 pts

75 %

40 pts
30 pts

50 %

20 pts

25 %

10 pts
0 pts

0%

ocorpoexplica.com.br
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Análise ao vivo
Domingo, 19h00
Anotações

Guilherme Geest
////// Fisioterapeuta, Coach, Terapeuta Sistêmico
As pessoas passam a vida a um passo da felicidade, mas
infelizmente elas não fazem ideia do quão perto elas estão e
sempre que eu escrevo, gravo um vídeo ou exponho o Corpo
Explica para alguém como você o meu coração acelera com a
oportunidade de mostrar o caminho e te fazer dar esse passo
que você nunca deu ainda. Hoje eu passo a vida procurando
as pessoas que querem dar esse passo para a felicidade e que
querem aprender conosco para ajudar outras pessoas. Espero
ter encontrado.
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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Outras ferramentas que

você poderá ter acesso

Minha chave mestra
A ferramenta mais poderosa
para mudança de estado que
você poderá usar contigo e
com seus clientes para o dia
em que as coisas não saírem
como o planejado.

Mapa da Dor

Acesso rápido

Uma forma lúdica, prática
e extremamente eficaz de
apresentar visivelmente para
as pessoas o motivo pelo qual
elas estão sofrendo e o caminho
mais curto para a cura.

Uma forma de acessar
rapidamente a verdade
existencial das pessoas para
negociar, se relacionar e/ou
auxiliá-las em movimentos
importantes na vida.

Nossas ferramentas são exclusivas e são disponibilizadas para nossos alunos de formato impresso e digital.

VOCÊ PODE SE TORNAR UM
ANALISTA CORPORAL E COMPORTAMENTAL
COM A FORMAÇÃO ONLINE DO
CORPO EXPLICA
A única no Brasil e no mundo com esse formato

Pedido importante
Não tente fazer o que nós fazemos
sem treinamento adequado
Essa abordagem faz as pessoas chegarem muito rápido na principal dor delas e se você não dominar as
técnicas, você pode ferir alguém ou abrir feridas que você não conseguirá tratar.
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Obrigad0
pela companhia///////////

///////////

Foi um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das nossas técnicas e da nossa abordagem
contigo. O Corpo Explica existe para trazer o conhecimento científico dos ambientes acadêmicos para as
rodas de amigo(a) e para a mesa do jantar das famílias. Hoje sentimos que demos um grande passo contigo, compartilhando um pequeno pedaço do que temos. Foi só o começo.

(11) 98216.7867 | ocorpoexplica/whatsapp | contato@ocorpoexplica.com.br
Material para uso exclusivo de O Corpo Explica ®. Não reproduza este material sem autorização. É crime e é feio.
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