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LIBERTAR E RENOVAR ENERGIAS



Joana Luz

Motivar e inspirar pessoas a mudar as suas
vidas e fazer a diferença na vida de outras
pessoas



QUAL É A TUA
MISSÃO DE VIDA?

Quem és tu? 

Porque queres viver?

Que legado queres deixar?



PARTILHA O TEU LEGADO AO MUNDO



FIM DE UM CICLO - ÍNICIO DE UMA NOVA VERSÃO TUA  
Regista este momento



SÓ DEPENDE DE TI
As respostas estão dentro de ti.

Estou aqui para ajudar na reflexão e dar-te
ferramentas para que possas aplicar.

Não dou respostas, soluções ou receitas
milagrosas.

Tens todos os recursos de que necessitas para
chegar ao teu objetivo. 
Só precisas de encontrar esses recursos e 

usá-los.



COACHING

PROGRAMAÇÃO
NEURO LINGUÍSTICA

MINDFULNESS

Onde estou e para onde
quero ir?

Desbloquear e Programar a
Mente

Sair do modo automático
Alimentação Consciente



FASES DO PROGRAMA

1- CLAREZA E FOCO 2- MOTIVAR E PLANEAR

4 -HÁBITOS3- DESBLOQUEAR E
PROGRAMAR A MENTE 



O que significa para ti
comida?
Cria o TEU próprio
conceito. 

Comida para mim é...



CLAREZA 

Fase 1 do programa



Desapegar de tudo
Estar vulnerável 
Permitires viver coisas novas
para passares pela transformação
Mudança : deitar fora o que não
serve mais e receber algo novo



 CLAREZA de quem és
Desenvolver o FOCO   

Criar um OBJETIVO concreto

Não chega apenas o desapego do
passado. É necessário:



Conceitos que vão andar sempre juntos nesta caminhada. 

Quando queremos ir a algum lado primeiro temos de
saber ONDE ESTAMOS.
Teres noção de quem és e do que queres é essencial para te
ajudar.
Ex: Perdida em Lisboa

Ter clareza é saber exatamente onde se quer ir, conhecer o
caminho para lá chegar e não se ter dúvidas e acreditar.



A partir do momento em que tens
tudo isto em mente, fica mais fácil
focares na direção certa e atingires o
objetivo.



EXERCÍCIO 



O que levas daqui hoje?


