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GRUPO EU PLENO

-

WORKSHOP EU PLENO

-

EU PLENO ROTA
DOS SONHOS

E mais uma novidade chegando por aí!

GRUPO EU PLENO

Dizer sim a uma vida plena, é
o compromisso mais profundo que
podemos fazer com a nossa alma.

GRUPO EU PLENO

Eu Pleno

O

é

um

grupo

presencial

de

terapia

e

coaching

vibracional, criado por Vivian Lyrra, psicóloga transpessoal e
Shirley Brandão, especialista em liderança e master coach e tem
como objetivo ajudar as pessoas que desejam:

-

Conhecer

e

quebrar

o

sistema

de

crenças

negativas

que

afetam seus resultados;
- Aprender a olhar a vida por outros ângulos;
- Expandir seu potencial;
- Se permitir ser e viver mais do que vem se permitindo;
- Superar o hábito da procrastinação;
- Adotar novos hábitos, positivos e transformadores;
- Criar e manifestar uma nova realidade em todas as áreas da
vida.
- Estabelecer novas conexões com pessoas que também buscam
a expansão da consciência.

-

E

mais...

O

Eu

Pleno

acontece

em

8

encontros

semanais

realizados na cidade de Goiânia.
A cada encontro um tema específico é trabalhado e no decorrer
da

semana

são

apresentados

exercícios

diários

que

atuam

fortemente no campo vibracional e auxiliam na ancoragem de
uma nova frequência.
O foco do EU PLENO é a prática, aprender e fazer, conhecer e
viver, planejar e agir, conquistar e celebrar. Para isso algumas
questões são fundamentais:
- Fazer sua autoavaliação de vida;
- Desejar organizar seus sonhos, seus objetivos e metas;
- Estar disposto a olhar para dentro no intuito de identificar e
quebrar crenças limitantes que te impedem de ir além;
- Assumir a responsabilidade por seu desenvolvimento de forma
integral ;
- Acreditar no seu potencial e querer ressignificar sua vida em
todas as áreas.

WORKSHOP EU PLENO

Quando você ousa sonhar encontrar
as aspirações do seu coração, o
Universo sente sua vibração e
movimenta tudo a seu favor.

WORKSHOP

EU PLENO

O Workshop Eu Pleno foi criado para quem sente que está
realizando menos do que gostaria e/ou deseja se sentir
realizado em todas as áreas da vida. Realizado
exclusivamente para a manifestação do um ano novo, ele
acontece nos meses de Dezembro ou Janeiro, em um
encontro intensivo de 8 horas.

Algumas pessoas não se preocupam com onde querem
chegar, mas muitas se esforçam, são comprometidas e
dedicadas e mesmo assim não conseguem se realizar, ou se
sentem realizadas em uma área em detrimento de outra.

O objetivo do Workshop Eu Pleno vai além de traçar metas e
definir estratégias, ele foi cuidadosamente elaborado para:

- Te ajudar a fazer uma avaliação do seu ano
conscientizando-se dos pontos a serem transformados,
evitando cometer os mesmos erros no ano seguinte.
- Facilitar a compreensão e promover a liberação de
crenças limitantes que bloqueiam a realização dos seus
objetivos.
- Promover a elevação da sua Frequência Vibracional,
criando uma nova realidade, positiva e transformadora.
- Entender a ciência por trás do processo de manifestação
e materialização de sonhos.
- Construir seu Plano de Ação para o ano dos seus sonhos,
com relevância ao que é essencial pra você criar uma vida
plena, alinhada às principais aspirações da sua alma.
- Entrar em Ressonância com o fluxo da abundância e da
prosperidade.

EU PLENO ROTA DOS SONHOS

Ao nos abrir para a manifestação dos
nossos sonhos, podemos sentir
a força da terra, do céu e das estrelas
agindo amorosamente em nossas vidas.

EU PLENO ROTA DOS SONHOS

O Eu Pleno Rota dos Sonhos foi criado para quem deseja
atravessar os desertos da alma, ouvir e entender os padrões que
nos fazem demorar em tempos de seca, quando na verdade, a
abundância está sempre a nosso dispor; Abandonar a cegueira e
a surdez que nos impedem de viver a vida dos nossos sonhos.
Ao decidir sair dos ciclos de repetições e cadeias que nos
prendem, com coragem e disposição, é que podemos sentir a
força e o mover do Divino em nós. Sem liberarmos o passado
com suas dores, mágoas e histórias que nos prendem, não
podemos abrir espaço para criar um novo tempo e uma nova
história em nossas vidas.
Com vivências e técnicas energéticas, o Eu Pleno Rota dos
Sonhos proporciona uma tomada de consciência desses padrões
e a liberação dos mesmos, promovendo o alinhamento com o
amor próprio e o automerecimento, que são imprescindíveis para
sustentarmos uma vida significativa. Com as lentes do passado,
coisas maravilhosas podem até chegar à nos, mas não
conseguiremos percebé-las... Precisamos ter “olhos para ver” os
milagres e sinais que se apresentam à nós o tempo todo!
É uma oportunidade ímpar de viver na prática a sensação plena
de alegria, abundância e merecimento, celebrando a força da
Terra, do Céu e das Estrelas, tomando conciênca do nosso "Eu
Sou" (essência), criamos e manifestamos então, uma nova
realidade!
O Rota dos Sonhos foi construído para quem já participou do
Grupo Eu Pleno. O primeiro workshop de imersão aconteceu no
deserto do Atacama, um lugar exuberante que retrata o
verdadeiro poder e a magia da natureza.

EU PLENO-IMERSÕES PARA A ALMA

Liberando a resistência, limpando a energia
densa, alinhando nossa frequência energética aos
nossos sonhos, abriremos a intuição para que o
Bem Maior flua e se manifeste em nossas vidas.

LANÇAMENTO: NOV./2020
CHAPADA DOS VEADEIROS - GO

EU PLENO-IMERSÕES PARA A ALMA

O Eu Pleno – Imersões para a Alma, está com
mergulho marcado na Chapada dos Veadeiros, um
lugar de natureza abundante, com rica fauna e
flora, acima de um lençol de cristais, em meio à
lindas cachoeiras, que emanam energia pura e
intensa, apoiando nossa conexão com nossa
natureza mais profunda. Esse é um local
considerado de altíssima vibração energética!
Acredita-se que no subsolo da Chapada há uma
enorme placa de milhões de toneladas de quartzo
fazendo desta uma região do planeta escolhida
para receber seres iluminados e local propício à
emanação de energia positiva. Soma-se à isso a
força de um grupo de mulheres que buscam viver em
sua autenticidade uma vida plena de sentido e
significado, e que não desperdiçam as
oportunidades que o Universo lhes oferece para
crescerem e se curarem.

Nesta imersão, abordaremos alguns temas:
- Reavaliando nosso ano de 2020;
- Liberando toda resistência às experiências vividas
e internalizando os aprendizados;
- Limpando a energia densa em todos os níveis do
ser: físico, mental, emocional e energético;
- Alinhando nossa frequência energética aos nossos
sonhos;
- Abrindo para o novo;
- Planejando nosso ano de 2021;
- Criando nossa mandala de sonhos para o ano que
se inicia;
- Abrindo nossa intuição para que O Bem Maior
possa fluir e se manifestar em nossas vidas.

DEPOIMENTOS

QUAIS FORAM OS GANHOS QUE O EU PLENO ME PROPORCIONOU?
- "Eu aprendi as olhar para mim e assumir a responsabilidade sobre os
meus resultados, assim, pude mudar minhas ações e notar melhorias
imediatas.
- Eu tive acesso a ferramentas fundamentais para o meu
desenvolvimento.
- Eu compreendi o que de fato significa autoestima e mudei meu
comportamento.
- Eu aprendi técnicas transformadoras.
- Eu aprofundei meu conhecimento sobre mim mesma e a lidar melhor
com as minhas emoções.
- Eu aprendi a elevar minha frequência vibracional e usar minha
energia adequadamente.
- Eu melhorei minha autoconfiança.
- Eu aprendi a me posicionar e a dizer 'não' quando necessário.
- Eu aprendi a ser leve.
- Eu passei a lidar com os acontecimentos da vida de forma mais
serena.
- Eu me senti segura e confiante, sei que só depende de mim para
alcançar os meus objetivos e ser feliz. - O meu maior ganho com o Eu
Pleno foi a tomada de consciência em relação a
autorresponsabilidade.
- Eu aprendi a acreditar em mim, no poder das afirmações positivas e
de compreender sobre a importância da física quântica através dos
diversos exercícios.
- Tudo foi transformador."

QUE MOTIVOS EU TERIA PARA INDICAR O EU PLENO?
- Por ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e se responsabilizarem por
suas vidas.
- Por ter vivenciado minhas próprias mudanças e saber o quanto elas são
reais, possíveis e transformadoras.
- Acredito que todo mundo precisa se aprofundar mais no autoconhecimento
e autorresponsabilidade.
- Adorei o curso, conteúdo trabalhado, aprofundamento no EU, as
ferramentas trabalhadas. Foi importante e libertador.
- Porque quero que as pessoas tenham a oportunidade de aprender a
melhorar suas vidas, a enxergar o imenso poder que tem dentro delas e que
tudo depende de cada um.
- Pela união de várias técnicas associadas. É um crescimento maravilhoso,
tanto pessoal quanto de networking e de realização de tarefas em busca de
objetivos.
- Indico porque foi muito bom para mim e está sendo transformador em minha
vida.
- Acho que é muito válido nos conhecer, perceber as áreas que precisamos
melhorar, ver as coisas pelo lado positivo, vibrar coisas boas, deixar os
obstáculos menores do que parecem ser e os desafios mais simples.

VIVIAN

SHIRLEY

LYRRA

BRANDÃO

Psicóloga com formação em
psicologia transpessoal,
core energetics, terapia reichiana.
Alia em seu trabalho técnicas
de equilíbrio energético
e vibracional como:
EFT, Psych-K, EMF, Barras de
Acess, Geometria da cura,
Thetahealing além de aplicar de
forma prática fundamentos
da física quântica.

Administradora, master coach,
especialista em liderança, pós
graduada em Liderança Integral e
Coaching; MBA em Liderança e
Gestão Organizacional
FranklinCovey.
Sócia fundadora do Workshop
vivencial A Jornada do Propósito.
Escritora, autora do livro O
Caminho de Shanti - O Perdão
Muda Tudo ..

@euplenooficial
@vivianlyrra
@shirleybrandaooficial

