


O siga transformando nasceu do sonho de trazer para outras pessoas a

transformação de vida que alcancei através da terapia sistêmica, conexão e lealdade

estão entre os nossos valores, acreditamos nas pessoas e no propósito de

transformar vidas através de suas próprias histórias de vida.

Cada etapa da jornada, cada luta, cada trauma, desenvolveu em você recursos

emocionais poderosos, e toda esta potência de Ser está dentro de você, vou te

ajudar a ressignificar sua história a ponto de ser conhecido de novo pelas pessoas.

Transformando



Nesta jornada seguimos juntos, seguro na sua mão, como uma boa

amiga que já atravessou este túnel e conhece o caminho, após superar

3 tentativas de suicídio, síndrome do pânico e ansiedade crônica,

entendi que o mundo precisa de pessoas que se conectem com

pessoas. Estou aqui para seguir com você por cada etapa desta

jornada de cura emocional, para que você possa seguir com leveza e

força.

 

Jornada





O processo inicial consiste em 10 sessões, dividido em

3 etapas.

Iremos juntos trilhar

Mapeamento

Descoberta 

Clareza

Presencial e online 



Nestas sessões iniciais, iremos percorrer sua história

emocional apoiados pelo mapeamento dos sabotadores, e

um olhar mais profundo sobre como você está neste

momento atual, com a  Psioaromaterapia,  um tratamento

terapêutico muito interessante, sobretudo para quem tem

dificuldade de verbalizar e/ ou expressar o que realmente

está sentindo, pois a escolha olfativa se dá de forma não

invasiva e de maneira pessoal sem interferência da terapeuta,

pois o cérebro através do olfato dará o comando e irá

determinar quais os óleos mais apropriados para o uso. Óleos

cujos aromas irão atuar em diversos níveis: emocional,

psicológico, comportamental, energético e físico.

Mapeamento



A partir desta escolha, faremos a interpretação do mapeamento emocional, o curso que

suas emoções foram trilhando ao longo da sua vida, perfil de personalidade e

sobretudo ter um grande suporte ao longo do processo com o inalador pessoal que o

paciente já leva na primeira sessão.

Interpretação do
mapeamento



Nesta etapa iremos olhar profundamente camada por camada

das suas dores, em um processo gentil e transformador de

reprogramação mental e emocional, ressignificando muitos

pensamentos, sentimentos e consequentemente

comportamentos.

Descoberta 



Quantas descobertas já aconteceram, estamos por volta da

oitava sessão e muitas questões já foram ressignificadas,

você se conhece mais, se respeita mais, está provavelmente

mais leve, a partir daqui vamos entender como seguir sua

jornada, dezenas de pessoas finalizam sua jornada na

décima sessão, em outros casos percebemos a necessidade

de seguir mais um pouco juntos, mas você já é uma pessoa

diferente.

Clareza



No Siga Transformando não atendemos a sessões individuais, exceto a de

Psicoaromaterapia, por se tratar de um processo onde iremos olhar com

profundidade para traumas, dores, conflitos e comportamentos indesejáveis,

precisamos de constância, pois a mente só aprende de duas maneiras, TRAUMA ou

REPETIÇÃO, através de processos baseados em neurociência iremos reprogramar

pensamentos, sentimentos e vivências da sua história, criando um novo caminho

neural, afinal a mente é NEUROPLÁSTICA, o que traz a capacidade de

reprogramação e de novos caminhos neurais o que possibilita novas escolhas.

Reprogramação



Com especialização em programação neurolinguística e

neuroaprendizagem avançada, Constelação Sistêmica,

hipnoterapia, Bioalinhamento, Access Consciousness, e

muitas outras técnicas tenho buscado atualização contínua

para que que possa ser a facilitadora desta jornada de

transformação na sua vida.

Técnicas 



Depoimentos

Eu consegui resolver muitas situações

relacionada a trabalho, família, sobretudo

autoestima, entendi que precisava valorizar

mais o meu Eu, e parar de deixar que as

pessoas a minha volta me aprisionassem.

SIMONE CARDOSO

O processo mudou a rumo da minha vida

Tanto profissional quanto pessoal.

Coloquei nos trilhos assuntos que

estavam em uma grande bagunça e que

agora colho frutos e sou extremamente

feliz .... Mari foi impecável na condução e

respeitosa com a Dor ... Recomendo muito

MARCELO M.



Depoimentos

Alcancei com este processo, principalmente, leveza. E esta

conquista é de suma importância em um dado momento da

vida. Necessário uma percepção minuciosa e apurada dos

resultados, visto que não é algo palpável, como a compra

de um objeto, por exemplo. Às vezes temos dificuldades em

notar as mudanças ocorridas, mas com sensibilidade e

policiamento de suas emoções e sentimentos, percebe-se a

diferença entre o que você era antes e depois do processo.

E os ganhos são muitos.

LUCIANE CEMIM

Conhecer a Mari foi um grande presente

em minha vida. Através das nossas

sessões consegui entender, processar, e

evoluir em minha vida. Gratidão eterna!

MARCIA BECKER



Eu Mari Santana, te guiarei nesta jornada de transformação.

CEO Siga Transformando Consultoria em Desenvolvimento Humano 

Graduada em Gestão de Recursos Humanos

Pós graduada em Gestão estratégica de pessoas

Especialista em Neuroaprendizagem Avançada e Oratória Avançada 

Pós Graduação em Master Trainer em Programação Neurolinguística 

Coaching Parental

Coaching de Líderes para Alta Performance

Coaching Empresarial

Trainer de Líderes, Especialista em Grafologia

Terapeuta Sistêmico 

Constelação sistêmica familiar e empresarial 

Hipnoterapeuta.



(41) 99525-5902 

@sigatransformando_

@terapeutamarisantana

Se inscreva no canal: Mari Santana - Siga Transformando

www.sigatransformando.com


