
                          Se ainda não és, então aprende a:

             Libertares o que já não queres

             Reencontrares-te e Amares-te

             Transformares-te
e vive a vida com PAIXÃO

Coach Transformacional * Instrutora Online

Nós somos... o que escolhemos SER.



Quem sou eu!
Mulher / Mãe que, depois de aprender  a se amar a si própria,

ama os outros  e a vida com paixão.

Sempre fui uma pessoa feliz, rodeada de uma família onde havia muito 

amor, muitas amigas, fazendo o que gostava, tendo o quanto bastasse, 

mas sem exageros. 

Anos mais tarde, tinha eu 38 anos o chamamento de ser mãe bateu-me

 à porta e nasce uma linda menina. Como todas as mães, foi um êxtase, uma 

felicidade tal que não há palavras para descrever.

Os problemas começaram a chegar tinha a minha filha 12 anos. Aos 14 anos, 

andava eu desesperada porque não conseguia comunicar com ela e isso

 deixava-me angustiada, o cansaço, a tristeza eram tantos que fiquei sem vontade

 para nada, nem cuidar de mim própria, numa apatia total pela vida 

(e logo eu que sempre tinha vivido a vida com toda a paixão).



Nessa altura, uma amiga que conhecia a minha realidade, mostra-me o mundo
do "Life Coach", do desenvolvimento pessoal. Ao principio, a minha posição foi

de "Isto não vai alterar nada ....não sei o que é que eles podem fazer... 
mas, vou ver como é!!!

Não foi preciso muito tempo para começar a ver mudanças ...e descobri que o 1º
passo era mudar eu. Só quando me libertasse de velhas crenças, quando

recuperasse minha essência, transformando-me na mulher que tinha sido é
 que podia passar para o passo seguinte que era conseguir melhorar a relação

com a minha filha, tornando-a numa relação mais saudável e assertiva.
A partir daí foram 8 anos de estudo, à medida que as vivências

me foram enriquecendo, eu pude partilha-las com outras pessoas. Nesse meio
tempo fui convidada por uma instituição para integrar uma equipa de mães que
tinham o mesmo problema que eu tinha tido. Hoje, estou grata a elas por terem
partilhado toda a vivência delas comigo, por me terem tornado uma pessoa mais
rica, e por, de alguma forma ter, também eu, contribuído para elas se tornarem

mulheres mais felizes e mães mais conscientes.
Foi nesta altura que eu decidi que a minha felicidade

passava por ajudar outras mães que estivessem a passar por tudo isso. Então,
continuei a estudar, fiz uma certificação em life coach, uma outra de eneacoach

e eneagrama e à uns meses atrás de  instrutora online com a criação de um
programa destinado a ajudar mães e pais nesta fase da vida deles.



A vida é um desafio, é um constante ultrapassar de
obstáculos. Viver é desafiar o mundo, é desafiar-se . 

Viver é superar-se, reerguer-se, aprender, acreditar, esperar

o melhor!

Viver é CELEBRAR!!

Qual a minha Missão?

A minha MISSÃO é ajudar pessoas que se
sentem infelizes consigo próprias, com os
filhos, com a família e com os outros,
acompanhando-as passo a passo, a percorrer
um caminho desafiante de transformação
para voltarem a ser felizes. 



Como é que eu te posso ajudar?

 Através do método verdadeiramente Transformacional: " Eneacoaching". 

Durante 9 sessões, irei dar contigo 9 passos com o objectivo específico de obteres uma transformação coerente contigo própria,
recuperando a tua essência.

Esta transformação dá-se em 3 fases distintas:

.              Observação de ti própria, tomada de consciência de quem és, de que não estás bem e de que queres mudar.

                Descoberta de quem queres ser, a evolução e a transformação  

                Construção da tua nova identidade, dos novos objectivos, da tua nova vida.

Se não estás bem, se tens vontade de mudar, evoluir e voltar a viver a vida com paixão, então desafia-te, sai da tua zona de
conforto e vem comigo percorrer estes maravilhoso caminho de transformação. Eu já tomei o meu compromisso. Ele é de te
apoiar, de te orientar, de estar ao teu lado para teres a certeza que atingirás os teus objectivos. 
No final, por teres tido a coragem, por teres saído da tua zona de conforto e pela tua conquista, é altura de CELEBRAR.



Este é um programa de minha autoria dedicado às mães e aos pais que se sentem exaustos, que nestes
tempos conturbados perderam um pouco o rumo da vida, que se culpam pela péssima relação com os

seus filhos adolescentes.
Eu sei o quanto isso é traumatizante, eu sei o que é não ver a luz ao fundo do poço, eu já lá estive. Por

isso, quero dizer-te que é possível saíres, é possível voltares a confiar, é possível deixares de viver nessa
angustia e voltares a ter uma vida tranquila, de amor, retomando uma relação mais saudável e assertiva

com o teu filho. 



O que pensam as pessoas que já conhecem
o meu trabalho?

Christelle Ferreira

Patricia Lopes

José Dionisio

Conheço o trabalho da Clotilde,
que criou um programa online

muito interessante, com o
objectivo de ajudar os pais a

terem uma relação mais
saudável e assertiva com os

filhos. Conheço os conteúdos
do programa que são muito

interessantes e direccionados a
essa ajuda.

Faço questão de deixar e expressar o
meu sincero agradecimento a Clotilde

Rodrigues, uma profissional com
muito carismo e força, que tive o

privilégio de sentir e confirmar ao
fazer o seu curso. Há pessoas que as
vezes surgem no nosso caminho da

vida e fazem a diferença e tu és uma
delas! Obrigado, parabéns e

felicidades para ti super coach!
beijinhos



A vida é um constante caminhar em busca da felicidade.

Para isso ser possível, é essencial conhecermo-nos e conhecer os
outros à nossa volta.

A relação connosco e com os outros é o que nos permite ter mais
sucesso, tanto pessoal como profissional e financeiro

Aprecia cada momento da tua Vida. 

Vive com paixão



Telemóvel
925468866

E-mail
coach@clotilderodrigues.com

Site
www.clotilderodrigues.com

Facebook
https://www.facebook.com/ClotildeRodriguescom/

O que esperas? Começa hoje a mudar a tua vida


