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Garanta já 
sua vaga:
Evento online.

POWER YOU



Bem vindo a um novo modelo de mundo FREEMINDED

UMA NOVA FORMA DE VIVER A VIDA.

Sucesso, harmonia, bem estar, energia, bom humor e 

relacionamentos saudáveis ao seu alcance para que 

você viva uma vida RICA e PLENA. 



Inspirado no modelo de 

Terapia da Linha do Tempo 
de Tad James. 

Modelado e estruturado com 
técnicas de PNL SISTÊMICA 

Programação Neurolinguística.

Um modelo de 
ALINHAMENTO EMOCIONAL 

como você nunca 
viu antes.



Para nós, seres humanos, as emoções e 

sentimentos que vivenciamos são de 

importância vital em nossas

experiências de vida, pois nos 

relacionamos emocionalmente com o 

mundo e com as pessoas ao

nosso redor e isso influencia 

profundamente nossas

escolhas e decisões.



Ao se lembrar de uma experiência agradável que viveu com uma pessoa amada, ou 

de um objetivo conquistado, pode vivenciar emoções e sentimentos  positivos e 
possibilitadores em relação a esses aprendizados.



Nesse momento você também pode 

perceber como isso influencia seu estado 

interno NO AQUI AGORA.

Seus comportamentos e pensamentos são 

influenciados pelos sentimentos ligados a 

essa experiência.

Nesse caso, como se trata de uma 

experiência possibilitadora, você pode 

perceber também como isso te fortalece.



Ocorre porém que, nem todas as nossas

experiências são agradáveis.

Algumas são dolorosas.

Algumas são limitantes.

Vivemos perdas.

Vivemos conflitos.

Vivemos desilusões.



E para a maioria de nós simplesmente não nos 

foi ensinado como lidar de forma saudável 

com perdas,  frustrações e desilusões

Dessa forma aprendemos a nos reprimir, 
alimentando sentimentos negativos que limitam 
imensamente nossas vidas. 



O acúmulo de sentimentos 
negativos pode gerar stress 
levando você a apresentar 
reações emocionais exageradas e 
muitas vezes descontroladas.

Isso faz com que percamos 
completamente nosso “bom 
senso” e muitas vezes tomamos 
decisões ou agimos de forma a 
nos arrepender depois, muitas 
vezes causando prejuízos para 
nós mesmos ou para outras 
pessoas.



Você já deve ter presenciado uma 
situação com essa:

Uma pessoa estressada discutindo ou 
brigando com outras pessoas em situações 
corriqueiras da vida.

Ou dando “piti” por um motivo pequeno.

Talvez você mesmo já tenha protagonizado 
essa cena, falado coisas que feriram 
alguém que você ama, feito algo do qual se 
arrependeu depois.



Em um momento assim, o que aconteceu com a 
parte “PENSANTE” da pessoa? Onde está a razão?



O que te impediu de tomar uma decisão 
consciente e acertada em relação ao que 
fazer, a como agir?

Onde estava seu lado racional nesse 
momento?

Teria sido bem mais fácil se você 
estivesse consciente, não teria?



Nesses momentos o que nos impede de 

fazer uma escolha saudável e ecológica é 

justamente o stress gerado pelo acúmulo 
de sentimentos negativos. 

Isso causa uma sobrecarga em nossos 

cérebros, limitando a comunicação entre 

os cérebro emocional e o racional.

Nesses momentos estamos limitados a 

comportamentos primitivos como lutar ou 

fugir.



E HÁ TAMBÉM A FALTA DE ENERGIA E DISPOSIÇÃO.

Muitas vezes isso também está ligado a conflitos internos e 
acúmulo de sentimentos negativos, isso consome muita 

energia do cérebro.

O cérebro chega a usar até 60% da energia do corpo humano.



PENSE NISSO:

Sendo gasta com conflitos internos e sentimentos negativos.

DA SUA ENERGIA DE VIDA



Você já sabe que sentimentos 
negativos são desagradáveis.

Você já sabe que o stress limita 
sua performance e suas 
escolhas.

Você também já sabe que 
muitas vezes agimos no 
impulso e compulsão causados 
por carências e conflitos 
emocionais.



Talvez o que você ainda não saiba é 
que o motivo principal para que você 
fique sem energia e disposição...

...são seus próprios 

SENTIMENTOS NEGATIVOS.

Eles te impedem de viver uma vida 
plena em harmonia e com energia.



SEJA SINCERO COM VOCÊ:



Até quando...
...você vai se permitir viver 

dessa forma...

...experimentando uma vida menor 
do que a que você merece?



Em sua vida, você aprendeu várias coisas:

Ler e escrever

Matemática

Português

Química

Aprendeu a dirigir



E sobre emoções e 
sentimentos, o que te 
ensinaram?

Te ensinaram sobre a raiva na 
escola?

Te ensinaram a lidar com perdas?

Ou com o medo?



PROVAVELMENTE NÃO



Uma pessoa que se harmoniza emocionalmente passa a conhecer uma  nova 
forma de viver, muito mais RICA, em HARMONIA, com ENERGIA e DISPOSIÇÃO.



Realiza seus projetos pessoais pois aprendeu a lidar com seus medos.



Lida bem com as pessoas pois 
aprendeu a ter harmonia e 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL



Se comunica com facilidade e é uma 
companhia agradável, dessa forma faz 
amizades facilmente.



Tem ENERGIA para se divertir e fazer o que gosta.



Tem BEM ESTAR e disposição.



A saúde é beneficiada
Pois sentimentos negativos 
também podem debilitar o 
sistema imunológico.



E além de tudo isso... dorme bem.



Um processo inovador, totalmente online, segmentado 
em 4 encontros de 4 horas cada.

Pra você aprender a viver de uma forma que não sabia que é possível.

O processo de 

ALINHAMENTO EMOCIONAL
pode ajudá-lo a conquistar isso



Garanta já sua vaga para a 
próxima turma:

Seja você também

FREEMINDED.

www.kalanet.com.br



Treinador desde 2002

PNL Sistêmica (Programação Neurolinguística)

TLT – Terapia da Linha do Tempo

Linguagem Erickssoniana

Constelações Sistêmicas e Familiares

Alinhamento Estratégico Corporativo

Treinamento e Desenvolvimento
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