


INTRODUÇÃO 
 

Este curso de Autoliderança Xamânica tem como objetivo 
desenvolver integralmente e na prática, os valores e 
competências dos quatro perfis de liderança xamânicos da 
Filosofia Terra Xamã. 
 
Os quatro Caminhos Sagrados do Xamanismo, que são: Caminho 
do Curador, Caminho do Guerreiro, Caminho do Mestre e 
Caminho do Visionário, nos presenteia a oportunidade para 
despertar nosso Líder Interior. 
 
Os perfis de liderança xamânicos são as quatro potencialidades 
inatas de autoliderança que todo ser humano precisa despertar e 
integrar em sua neurologia, para viver uma vida mais significativa. 
Cada uma delas busca identificar a forma de como nos 
autolideramos perante uma situação particular, ou em grupo, na 
empresa ou até mesmo na família, e como esse tipo de atuação 
pode influenciar as tomadas de decisões. 
 
As tradições ancestrais recorrem ao poder do arquétipo dos 
Quatro Caminhos, percorrendo a sabedoria da Roda de Medicina 
Nativa Americana, para o desenvolvimento do potencial humano. 
A sabedoria dos Quatro Caminhos, nos leva a aprender como 
despertar e vivenciar internamente os quatro perfis de liderança, 
abrindo-nos para um modelo comportamental que promove 
harmonia, equilíbrio, sincronismo, iniciativa, adaptabilidade, 
proatividade e motivação para gerar resultados. 

METODOLOGIA 
 

Este curso tem como objetivo transmitir os conhecimentos 
ancestrais do xamanismo com o objetivo de despertar as 
quatro potencialidades inatas dos seres humanos, integradas 
aos conceitos modernos de Liderança e Coaching.  
 
Durante 5 dias consecutivos você aprenderá na prática, como 
despertar e integrar os quatro perfis de autoliderança 
xamânicos, para melhor se posicionar diante dos eventos do 
cotidiano. 
 

IMPORTANTE 
 
1 – Escolha um dia exato para iniciar, e após iniciado, procure 
não interromper o processo. 
2 – Tome seu tempo para responder honestamente cada 
uma das perguntas sem julgamento. 
3 – No último dia você visualizará sua Roda da Autoliderança, 
e poderá escolher com mais assertividade, em qual perfil de 
autoliderança você deverá investir para desenvolver mais 
autonomia e crescimento pessoal. 
 
Acreditamos que após este curso você poderá alçar o voo da 
águia, visualizando com maior precisão suas potencialidades 
inatas, para saber como e quando, alcançar com excelência 
seus objetivos. 
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DIÁRIO DE BORDO – PRIMEIRO DIA 
  

LÍDER CURADOR 
  

Este tipo de líder está intimamente ligado ao sentimento de amor, de ajuda ao próximo. Para 
este líder, o “amor” é o potencial utilizado na arte de liderar. Sem um amor maduro, não 
podemos nos curar nem nos liderar, nem tampouco escutar nossa voz interior, quanto mais à 
voz do outro.  
  
Neste Caminho de Autoliderança, você precisa desenvolver a arte de exteriorizar o seu 
verdadeiro amor pelo “clã” e por todas as pessoas que o compõe, para promover harmonia, 
equilíbrio, respeito, cura, saúde, e a motivação amorosa e madura, para gerar resultados. Mas 
para isso deverá abrir mão dos ressentimentos, mágoas, remorsos, sentimento de posse e todo 
e qualquer comportamento negativo, que o impeça de liderar com o brilho do amor. 
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PERGUNTAS DE ANÁLISE - PERFIL LÍDER CURADOR 
Pontue com 1 (para sim, sempre), 2 (para às vezes) e 3 (para não, nunca). 

  

Costuma abraçar calorosamente as pessoas?                             

Busca sempre elogiar as qualidades alheias?   

Cumprimenta as pessoas sempre sorrindo?      

Interessa-se em aconselhar as pessoas?      

Busca se concentrar atentamente quando escuta alguém?  

Preocupa-se com as dores alheias?     

Quando alguém esta triste, você costuma consolar a pessoa? 

Você perdoa com facilidade?     

Dificilmente você guarda ressentimentos?    

Tem facilidade para se desapegar das pessoas?   

Você é uma pessoa flexível?     

Sua comunicação é sempre amorosa?  

 
 

EXERCÍCIO 
  
A partir de hoje buscarei incorporar quatro hábitos saudáveis, 
que são... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
A partir de hoje abrirei mão dos seguintes comportamentos 
desvalorativos... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Hoje tenho quatro grandes razões para agradecer a vida, que 
são... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Prática do Curador: 
Busque hoje ajudar uma pessoa muito necessitada, doando-lhe 
o que lhe for necessário. Pode ser uma conversa amiga, ou 
doando algum objeto que não lhe tenha mais valor, sem 
esperar nada em troca. 
  
Despertando o Líder Curador: 
Busque um tempo para se silenciar, e conclua a seguinte 
questão – A autocura é sentida em minha vida quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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DIÁRIO DE BORDO – SEGUNDO DIA 
  

LÍDER GUERREIRO 
  

Para as tradições ancestrais, o guerreiro é todo aquele que é capaz de enfrentar seus inimigos 
ocultos, para despertar o verdadeiro Poder Pessoal, passando por processos iniciáticos de 
fortalecimento e amadurecimento do ego humano. Este tipo de líder está profundamente 
associado ao senso de “honra”.  
  
Neste Caminho de Autoliderança, você precisa desenvolver a arte de influenciar através do 
senso de honra, do ideal, da boa vontade e do respeito. Fazendo o clã compreender, que 
ninguém é mais importante do que o outro. Seu objetivo é liderar através da honra, 
despertando nos integrantes do seu clã, o senso de respeito profundo por pertencer a um clã 
de guerreiros, de pessoas compenetradas a gerar resultados através da energia motivacional da 
gratidão e do espírito de equipe. 
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PERGUNTAS DE ANÁLISE - PERFIL LÍDER GUERREIRO 
Pontue com 1 (para sim, sempre), 2 (para às vezes) e 3 (para não, nunca). 

  

Busca honrar seus costumes familiares e ancestrais?   

Você é uma pessoa de postura firme?     

Costuma planejar sua vida através de metas a serem alcançadas?   

Aceita seus erros com facilidade?      

Possui sempre iniciativa própria?      

Permite-se ser liderado?       

Possui voz de comando ativa?      

Você é capaz de defender alguém com unhas e dentes?   

Busca honrar seus sentimentos?      

Você é uma pessoa motivadora? Entusiasta?    

Costuma respeitar as pessoas independente de suas diferenças?   

Você é capaz de seguir um ideal coletivo?     

 

EXERCÍCIO 
  
As quatro pessoas ou situações que mais agradeço em minha 
vida são... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Me sinto honrado quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Me sinto feliz quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Prática do Guerreiro: 
Busque hoje se reconciliar com alguém que você vivenciou 
alguma desavença no passado. 
  
Despertando o Líder Guerreiro: 
Busque um tempo para se silenciar, e conclua a seguinte 
questão – A honra é sentida em minha vida quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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DIÁRIO DE BORDO – TERCEIRO DIA 
  

LÍDER MESTRE 
  

O Caminho do Mestre é o caminho que nos conduz a expandir a consciência. Ampliando o 
pensamento podemos acessar a sabedoria ancestral e adaptá-la ao momento, gerando estilos 
de liderança comportamentais que projetem o conhecimento ancestral de profundo respeito à 
natureza, integrado aos conceitos de liderança modernos, para promover o equilíbrio no meio 
ambiente. 
  
Neste Caminho de Autoliderança, você precisa desenvolver a arte de se comunicar através dos 
arquétipos, conceitos, princípios e sabedorias da natureza e dos povos ancestrais, para gerar no 
clã o senso de confiança, espiritualidade, respeito, maturidade, ecologia, humildade e 
determinação para gerar resultados de forma congruente. Seu objetivo é liderar através da 
sabedoria, clareza, objetividade, discernimento, desapego e pela fé em um Poder Superior, 
maior do que o clã, que nos guia e nos orienta. 
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PERGUNTAS DE ANÁLISE - PERFIL LÍDER MESTRE 
Pontue com 1 (para sim, sempre), 2 (para às vezes) e 3 (para não, nunca). 

  

Você é uma pessoa ecologicamente correta?    

Busca sempre defender seu ponto de vista?    

Dificilmente interrompe uma pessoa durante uma conversa?  

Está sempre alerta ao sentimento que está por trás das palavras?  

Dificilmente se distrai quando está numa conversa importante?  

Você é uma pessoa argumentadora, de muitas perguntas?   

Em um primeiro encontro, busca sempre causar boa impressão?  

As pessoas sempre confiam em você?     

Você se acha uma pessoa madura?      

Sua comunicação é baseada na linguagem de seus familiares?  

Costuma se vestir de acordo à exigência do ambiente?   

Costuma sempre falar com firmeza e convicção?    

 

EXERCÍCIO 
  
Os quatro arquétipos animais que buscarei estudar para 
aprimorar minhas habilidades de liderança são... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Me sinto mais criativo quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
A partir de hoje buscarei me comunicar através... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Prática do Mestre: 
Busque hoje pedir feedback de quatro pessoas próximas, 
relatando 3 pontos fortes e 3 pontos que você precisa 
melhorar. 
  
Despertando o Líder Mestre: 
Busque um tempo para se silenciar, e conclua a seguinte 
questão – A auto-realização se torna presente em minha vida 
quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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DIÁRIO DE BORDO – QUARTO DIA 
  

LÍDER VISIONÁRIO 
  

O arquétipo do Visionário esta associado à visão de futuro, da capacidade de alçar voo rumo à 
Transcendência, para inovar. Este tipo de líder possui o perfil de perceber a realidade das coisas 
sistemicamente, gerando motivação para alcançar resultados rapidamente. Possui a capacidade 
de se relacionar com todos os integrantes do clã de igual maneira. Possui um brilho e carisma 
pessoal.  
  
Neste Caminho de Autoliderança, você precisa desenvolver a arte de sonhar 
supraconscientemente, com a capacidade de materializar estes sonhos através do conceito 
sistêmico de matriz. Seu objetivo é liderar através de uma comunicação visionária e assertiva, 
promovendo a busca pelo autoconhecimento e pela autoliderança. 
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PERGUNTAS DE ANÁLISE - PERFIL LÍDER VISIONÁRIO 
Pontue com 1 (para sim, sempre), 2 (para às vezes) e 3 (para não, nunca). 

  

Busca escrever e elaborar estratégias para alcançar os objetivos?  

Mantém diariamente o pensamento no que deseja alcançar?  

Costuma dedicar algum tempo para meditar ou se silenciar?  

Costuma construir em telas mentais seus projetos?    

É uma pessoa disciplinada com seus horários?    

Tem o costume de anotar e estudar o que sonhou após o sono?  

Busca utilizar ferramentas tecnológicas para facilitar o trabalho?  

Costuma com frequência se atualizar profissionalmente?   

Interessa-se pelo autoconhecimento ou pela espiritualidade?  

Consegue incentivar pessoas para alcançar seus objetivos?  

Você se acha uma pessoa de ideias inovadoras?    

É capaz de abandonar conceitos limitantes e adotar novas ideias?     

 

EXERCÍCIO 
  
A ideologia ou causa que me motiva a servir à humanidade é... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
A conscientização ambiental e atitude ecológica que buscarei 
adotar de hoje em diante é... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Sinto que estou inovando quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
  
Prática do Visionário: 
Busque reunir um grupo de pessoas próximas a você para 
compartilhar sua visão de mundo, sua ideologia e suas 
percepções mais elevadas acerca da vida. 
  
Despertando o Líder Visionário: 
Busque um tempo para se silenciar, e conclua a seguinte 
questão – A autoliderança se desperta em minha vida 
quando... 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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LÍDER CURADOR 
Pontuação: ______ 

SERPENTE - Aliado de Poder 

LÍDER GUERREIRO 
Pontuação: ______ 

TIGRE - Aliado de Poder 

LÍDER MESTRE 
Pontuação: ______ 

ELEFANTE - Aliado de Poder  

LÍDER VISIONÁRIO 
Pontuação: ______ 

ÁGUIA - Aliado de Poder 

Calcule os valores das perguntas de 
cada análise de perfil de liderança 
xamânica (líder curador, guerreiro, 

mestre e visionário) separadamente,  
e insira cada somatória nos respectivos 
campos de pontuação, para visualizar 

sua análise final. 

10 



DIÁRIO DE BORDO – QUINTO DIA 
  

INTEGRAÇÃO 
  
Integração representa a capacidade de integrar os quatro perfis 
de liderança xamânicos como expressão da sua autoliderança 
pessoal, com maturidade e supraconsciência. 
  
Isso significa que a partir de agora, do que você despertou em 
seu interior, você seja capaz de se relacionar mais efetivamente 
consigo mesmo e com todas as pessoas ao seu redor, sem 
medo e impotência, com mais sabedoria e brilho pessoal. 
  
Manifestando maior responsabilidade por tudo que você atrai 
para si, pois é isso que gera os resultados de sua experiência na 
Mãe-Terra. Compartilhando a vida com mais significado e 
dando o melhor de si para construir um mundo mais saudável 
e uma humanidade mais supraconsciente. 
  
Integrando os quatro perfis de liderança xamânicos, 
certamente vai gerar maior satisfação, equilíbrio e harmonia 
em seu interior e maior prazer para viver uma vida focada na 
liberdade e no alcance dos resultados desejados. 
  
E não se esqueça de escrever todos os dias suas metas, 
objetivos, sonhos e um plano de ação para alcançá-los. 

EXERCÍCIO 
 
Dos quatro perfis de liderança xamânico qual/quais obtive maior 
pontuação e por quê? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

O perfil de liderança xamânico que preciso melhorar é... e por quê? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
O meu aprendizado neste curso foi... 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Prática da Estratégia da Visão da Águia: 
Busque um momento para concentrar-se e concluir a seguinte frase – 
Para integrar sistemicamente os quatros perfis de liderança xamânico 
em minha vida eu preciso...  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Ouvindo sua voz interior: 
Agora tudo está no lugar. Potencializamos os quatro perfis de liderança 
xamânicos para integrar e assumir o perfil de autoliderança pessoal. 
Permitimos-nos dar um novo significado e transformar em 
aprendizados. Declaramos, planejamos, agimos e agradecemos. Resta 
uma profunda paz interior, estado de relaxamento maior, e um senso 
de “Gratidão” para com todo o Universo! 
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TERRA XAMÃ 
 

Somos uma Organização comprometida com o desenvolvimento integral da humanidade, 
da natureza e do planeta. Nosso foco é trabalhar com metodologias comportamentais 

que são capazes de alterar comportamentos desvalorativos, ressignificando a história da 
humanidade para promover melhor desempenho nos compromissos e responsabilidades 
da vida. Oferecemos nossas capacitações através de Cursos, Treinamentos e Programas 

de Formação em Coaching, Liderança, Eco Natural Training e Xamanismo. 
 

Este curso de Autoliderança Xamânica se baseia nos ensinamentos de Akaiê Sramana, e 
faz parte da filosofia do Terra Xamã, que se baseia nos valores ambientais e se apoia nos 

princípios ancestrais de respeito à natureza. 

PARABÉNS POR CONCLUIR ESTE CURSO! 
 

Para compartilhar sua experiência, envie-nos um email para:  
contato@terraxama.com 
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