AUTOEXPRESSÃO AUTENTICA
Um treinamento único com Florian Schlosser
no Rio de Janeiro, 22 - 24 Setembro 2017

Seja Você Mesmo – Expresse Seu Verdadeiro Eu (SELF)
Pela primeira vez, Florian Schlosser vai conduzir um workshop especial sobre AUTOEXPRESSÃO AUTÊNTICA no
Brasil. Em um treinamento interativo e divertido de 2,5 dias você vai liberar todo seu potencial para SER você
mesmo de forma autêntica em frente às pessoas e em grupos, em um ambiente seguro e em tempo real. Vai
aprender a expressar quem você verdadeiramente é, de maneira livre e genuína, sem medos ou preocupações.
Essa experiência única irá transformar tudo que você acredita e conhece sobre si mesmo em SER VOCÊ MESMO,
em todos os aspectos e relações de sua vida, profissional e pessoalmente.
O que você irá alcançar: estar presente no corpo, falar livremente em público, a autêntica expressão de
sentimentos, autenticidade e honestidade, gerar sentimentos e respostas emocionais do nada, usar linguagem
corporal, alcançar os outros ao ser você mesmo completamente, ativar e utilizar recursos energéticos ocultos no
corpo e no sistema nervoso, doar-se sem se perder.
Os meios de nossa jornada: exercícios ativos e interativos, role-plays, apresentações ao vivo com feedbacks
individuais e de grupo, coaching individual em tempo real, treinamento de liberação da voz, intervenções
paradoxais, sessões de integração e meditações.
Localização: Instituto INAp
Praia do Flamengo, 278 / 2° andar
Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil
Data e horários: 22 - 24 Setembro 2017
sexta-feira das 19h às 22h, sábado e domingo das 9h às 18h
Contribuição solicitada: RS 1300 a vista, R$ 1500 parcelado
Contato e inscrição: Yara (21) 25511032, email yara@inaprj.com.br

Sobre Florian Schlosser: Os encontros e treinamentos com
Florian são um convite aberto e sincero para reconhecer,
em sua própria experiência, sua verdadeira natureza, e
para resgatar seu direito de nascimento: ser livre, expandir
e crescer em seu pleno potencial humano para viver
autêntica, livre e soberanamente. Ao participar dos
tratamentos com uma mente aberta, inocente e desperta,
isso provoca uma mudança fundamental na consciência
que, em si, tem o potencial de liberá-lo instantaneamente
de qualquer falsa identificação que tenha causado
sofrimento e dor em sua vida, desde o início dos tempos.

