
Trabalha como Depth Coach? O que é isso e 
que impacto tem nas pessoas com que traba-
lha?
Transformo pessoas nos seus próprios heróis. 
Ajudo-as a compreender as suas fragilidades e 
forças, as suas aparentes ameaças e a ver toda 
a realidade à sua volta como oportunidade de 
crescimento. Porque, como diz o psicoterapeuta 
alemão Bert Hellinger, “sofrer é mais fácil do que 
encontrar soluções.” Há pessoas que preferem 
sofrer, já outras escolhem ser felizes. Para isso, 
é preciso observar, compreender e enfrentar 
a dor. Só assim é possível vencer medos, trau-
mas e preconceitos, sair de estados negativos 
como tristeza, culpa, vergonha ou frustração e 
reencontrarem-se consigo mesmas. A partir daí, 
tudo é possível: confiança, assertividade, alegria, 
serenidade, relacionamentos mais saudáveis... 
tudo o que está na nossa natureza positiva... no 
fundo... sermos mais felizes por sermos inteiros.

Ser mais feliz? Ter mais confiança? Vencer me-
dos e fragilidades? Como faz isso?
Parece complexo? Mas é simples e fascinante. 
Trata-se de perceber como funciona a psique 
humana e orientá-la. É um processo simples e 
construtivo. As pessoas que fazem este pro-

cesso crescem, 
desenvolvem-se, 
transformam-se, 
afirmam-se e des-
tacam-se... pela 
sua forma de ver o 
mundo que espe-
lha o que sentem, 
puro bem-estar.
Waine Dyer diz que 
“Uma mudança de 
sentimento é uma 

mudança de destino.” Trabalhei com imensas 
pessoas neste processo. Sem um único caso em 
que não foi atingido o objetivo. Que é a pessoa 
que o determina, não sou eu. Podem ver alguns 
testemunhos no meu site: www.paletaderecur-
sos.pt.

Isabela descobriu-se 
aos 39 anos. Antes fora 
Gestora de empresas, 
Auditora e Coorde-
nadora de projetos e 
equipas. Mas não era 
feliz, não se encontrava 
consigo própria e que-
ria mais da vida. Tinha 
tudo. Família, bens, 
amigos, realização pro-
fissional. Mas sentia-
-se... vazia. Não era ple-
namente feliz. Agora, 
que se descobriu, tem 
tido um enorme suces-
so a ajudar os outros a 
percorrer esse caminho 
de autodescoberta e 
com um objetivo único: 
ser mais feliz.

“Transformo 
pessoas nos seus 
próprios heróis!”



Mas é um processo de coaching? O que tem de 
especial?
Este é um processo que alia o coaching clás-
sico a diferentes ferramentas de psicoterapia 
profunda. É preciso vários anos de estudo e de 
integração. O conhecimento de nada serve se 
não formos feitos para isto. Na verdade, os dons 
escolhem-nos e eu fui escolhida e por isso é que 
este processo é uma coisa tão natural que trans-
borda em mim para ajudar os outros.
Intuitivamente uso diferentes ferramentas de 
Psicoterapia profunda inspirada em sábios que 
transcenderam a Psicologia clássica, nomeada-
mente: Carl Gustav Jung com a viagem de indi-
viduação; Bert Hellinger com as constelações 
familiares/sistémicas; Eric Bern com a Criança 
interior e Jacob Moreno com o Psicodrama.
O Coaching profundo é um processo de aventu-
ra pessoal que nos reconcilia de modo duradou-
ro, com a nossa própria história. Ao encontrar-
mos o interior com o exterior oferecemo-nos a 
“ternura de estarmos vivos”.

Afinal o que distingue o Coaching Profundo do 
Coaching Clássico?
O Coaching profundo integra a relação do indi-
viduo com o seu mundo exterior e também a re-

lação consigo mesmo, rumo à sua maior versão. 
Aqui o passado é relevante, sendo que afeta o 
presente e promove o futuro em naturalidade e 
autenticidade. Todos fomos semeados para dar 
algo original e diferenciador. Adoro ver a evo-
lução, os insights, a coesão interna e acima de 
tudo o catalisar a diferença positiva na envol-
vente. A pessoa que evolui provoca evolução. É 
lindo, mágico e prazeroso! 

Qualquer pessoa pode percorrer este caminho 
independentemente da profissão, da idade, 
dos seus objetivos?
Sim, Claro! Seja um atleta, amador ou de alta 
competição, um jornalista, um médico, um ges-
tor ou professor... O que importa não é a função 
ou aquilo que as pessoas usam para se auto-de-
signarem na sociedade. Importa aquilo que as 
pessoas querem, na verdade, ver, sentir e ser. E 
para isso precisam de perceber o que não é de-
las e relevar a sua verdadeira natureza e autenti-
cidade, que as faz viver em profundo prazer.
As pessoas não são a sua função na sociedade. 
E todas são únicas e especiais. Apenas precisam 
de ser relembradas para perceber isso. Daí que, 
no meu espaço de atendimento não há este tipo 
de classificações. Há pessoas que querem estar 
bem com elas próprias e com os demais.

O que faz com que recomendem o seu traba-
lho?
É giro porque em cada cliente faço um amigo. 
E são eles que depois me recomendam e me 
guiam nos contactos profissionais. Faço pales-

tras e cursos em escolas, empresas, organiza-
ções, mas sempre focada nas pessoas e naquilo 
que sabem que querem e muitas vezes ainda 
desconhecem que querem. Estão apenas confu-
sas porque contam sempre a mesma história a 
si mesmas. Há que mudar o guião, senão a peça 
mantém-se inalterada.

E os resultados são rápidos? Quanto tempo 
dura o processo? 
O tempo para atingir resultados finais depen-
derá, obviamente, do que a pessoa pretende. 
Do seu objetivo. E da sua disponibilidade para 
trabalhar os aspetos que podem mudar essa rea-
lidade. Tive casos em que demorámos uma ses-
são apenas e outros que foram até dez sessões.
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