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MENTORIA HOLÍSTICA
MOTIVACIONAL
VOCÊ nasceu para brilhar e brilhar com prosperidade pessoal, material e
financeira, e acima de tudo, com saúde plena em sua mente-corpo.
Este é um programa que faço há 11 anos ajudando profissionais de
diversas áreas do conhecimento humano, com MENTORIA
PROFISSIONAL e MENTORIA PESSOAL + SUPERVISÃO TERAPÊUTICA
para ajudar a organizar projetos a partir do conhecimento das
frequências energéticas que estão envolvidas no seu processo interno,
com foco na concretização de projetos de prosperidade e abundância
para sua vida.
Também ajudo a VOCÊ sair do círculo repetitivo dos problemas
existências que bloqueiam a sua prosperidade e realização plena,
ajudando a vencer processos de ansiedade, melancolia e baixa
autoestima que deturpam a sua Matriz Essencial causando baixa
energética que fazem você adoecer.

Venha conquistar tudo aquilo que você nasceu para ser!
Venha entrar em sintonia com a sua prosperidade!

https://www.youtube.com/watch?v=KPKs2HqcTY8&t=63s


9 CÓDIGOS PARA ELIMINAR OS PARADÍGMAS
QUE BLOQUEIAM A SUA PROSPERIDADE

Quando você está em sintonia com seu propósito de vida tudo
ao seu redor flui naturalmente como um rio seguindo para o
mar. A vida fica leve, fica mais suave e dinâmica, e tudo parece
conspirar para um estado de felicidade plena.
Você acha que está em sintonia com o seu propósito de vida?
Se sim, parabéns! Você faz parte de um seleto grupo de
pessoas que já encontraram o caminho da prosperidade e da
abundância.
Mas, se a sua resposta foi "Não! Ainda não sei qual é o meu
propósito de vida...", então você precisa conhecer a minha
proposta de Mentoria Holística Motivacional.

VOCÊ EM SINTONIA

https://youtu.be/gaARPAnyeyQ


Mentalização quântica para
processos de mudanças

Quando você decide seguir o
seu propósito interno e busca
as ferramentas certas para a
construção de seu projeto
pessoal, o único resultado
possível é o êxito.
Portanto, siga seu propósito!
Acredite em você!
Invista em você para
conquistar o mundo que
você merece!

VOCÊ FAZ
ACONTECER

Só existe um verdadeiro
obstáculo a ser vencido na
vida, e este obstáculo é
VOCÊ. Isso mesmo!
Somente você pode construir
sua jornada de sucesso, ou
de fracasso. Tudo depende
do quão consciente você
está sobre o seu "Poder das
Escolhas".

VOCÊ NO
COMANDO

https://youtu.be/HdyOoD3qgiI


MÁRCIA CRISTINA
OLIVEIRA

- Excelentes competências
terapêuticas
- Mentoria em Terapias
Holísticas
- Resolução de conflitos
internos e interpessoais
- Ações estratégicas para
superação de desafios
profissionais
- Atendimento e suporte
psicoemocional
- Ética e exímio
profissionalismo
- Grande atenção aos
detalhes

HABILIDADES

Sou uma experiente
terapeuta que há 21 anos se
dedica a auxiliar pessoas na
recuperação do equilíbrio
energético, emocional,
mental e espiritual através de
técnicas terapêuticas
embasadas na ciência e nas
tradições ancestrais para a
promoção da equanimidade
do ser, saúde e bem estar.

PERFIL

- Psicoterapia Holística
- Neuropsicologia
- Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde
- Terapia Sistêmica
- Hipnose Sistêmica
- Terapia Cognitivo-Comportamental
- Psicopedagogia Clínica
- Educação em Saúde
- Supervisão e Orientação Educacional
- Yogaterapia

ESPECIALIDADE
S



VOCÊ EM SINTONIA COM
A SUA PROSPERIDADE

Visite meu espaço virtual marciaoliveiralifestyle.com.br para
saber mais sobre como posso ajudar você com a Mentoria
Holística Motivacional para Prosperidade.

Me siga no Instagram @maciaoliveira.lifestyle para ficar
informado sobre cursos e eventos.

SAIBA COMO

https://www.marciaoliveiralifestyle.com.br/
https://youtu.be/q3iNr8FHjCE


OBRIGADO!


