Vision
Board
Coaching
2019

Facilitado por
Patricia Penna

Faça e siga o
mapa dos seus
desejos e encontrará
tesouros.
O Vision Board Coaching 2019 será um encontro
online e ao vivo no dia 5 de Janeiro de 2019,
10:00am USA EST, 01:00pm horário de Brasília,
onde eu, Patricia Penna, irei facilitar a construção
do seu Vision Board 2019. A data foi escolhida em
função de ser um dia perfeito no contexto
astrológico para plantarmos sementinhas do que
queremos realizar em 2019.
O que é o Vision Board?
É um painel de visualizações, onde projetamos
nossos desejos, intenções, vontades, intuições,
planos, sonhos e tudo o mais que queremos
realizar. Fazemos isto através de imagens, fotos,
frases, palavras, recortes, colagens, desenhos,
caligrafia, pinturas, etc. Transformamos o abstrato
em algo físico.
Para que serve o Visual Board?
O Vision Board concentrará tudo o que você quer
para sua vida em 2019. Quando criamos esta
clareza fica mais fácil, interessante e até mesmo
divertido, se colocar em ação para de fato
transformar seus desejos na sua realidade. Além
disso, quando está claro o que desejamos, tudo
conspira a favor para que seus desejos, se
realizem. Funciona como uma mensagem direta
para o Universo e tudo começa a fazer mais
sentido, fluindo naturalmente. As peças se
encaixam porque você estará mais receptiva a
trabalhar e gerar o esforço necessário para
realizar o que visualiza no seu painel, pois já
começou a manifestar e a materializar seus
desejos. Com clareza, tudo flui.
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Com clareza, tudo flui.
Como vai funcionar?
Serão 2 horas. Serão 6 mulheres. Eu, Patricia
Penna, serei sua guia, para que você percorra
todas as áreas da sua vida, abrindo espaço para
ouvir sua intuição e desejos, criando pouco a
pouco seu painel de visões para 2019.
Vamos iniciar nosso encontro criando um ambiente
seguro e cheio de amor para que tudo o que você
deseja possa se manisfestar e materializar no seu
vision board e na sua vida em 2019!
Por que fazer o Vision Board 2019 em grupo com
uma facilitadora/guia?
Porque será divertido! Porque em grupo existe
muita troca positiva e uma energia que impulsiona.
Porque você vai ter um compromisso, logo, estará
presente, focada, dedicando um determinado
tempo para construir seu painel de visualizações
2019. O papel da facilitadora e guia, é certificarse de que você percorrerá o caminho por todas as
áreas da sua vida, com objetividade e clareza.
Preciso de algum material para participar do
encontro?
Sim, revistas, jornais, fotos, imagens, canetas,
lápis de cor, cartolina, tesoura e cola. Mas fique
tranquila pois receberá um email com todos os
detalhes.

Venha fazer parte deste pequeno grupo. Serão
apenas 6 vagas (duas já estão reservadas). Para
se inscrever pague o valor de R$ 59,00 aqui. Na
sequência envie um email para
patricia@patriciapenna.com informando seu Nome
e Email para que eu identifique você. Pronto! Você
receberá em até 2 dias algumas instruções para
participar do encontro no seu email.
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Oi, aqui em cima sou eu, a Patricia Penna em um workshop presencial de saúde
integrativa que facilitei em 2017 no Rio de Janeiro. Neste workshop, uma das
atividades que fizemos foi o Vision Board! Na foto estou segurando o meu.;)
Eu sou Socióloga e Health Coach, certificada pelo
Institute of Integrative Nutrition - IIN.
Desenvolvo um trabalho com mulheres, na faixa dos 40 anos, que desejam
uma vida saudável, com alimentação Plant-Based e um estilo de vida natural.
Neste trabalho utilizo a perspectiva da saúde integrativa, que considera o ser
humano de forma holística. Tudo o que acontece conosco em todas as áreas da
nossa vida, tem um impacto sobre nossa saúde fisica, mental e espiritual.
Trabalhamos no resgate da responsabilidade sobre a nossa
saúde. Podemos sempre mudar a qualquer momento de nossas vidas, inclusive de
pois dos 40!
Criei o Muito Melhor aos 40 para me conectar com outras mulheres, que como eu
, sentemse plenas nesta faixa etária, mas que também estão buscando mudanças, aprend
izados, experiências, vivências... mais saúde e uma alimentação amorosa.
Caso tenha alguma dúvida sobre o Vision Board 2019, entre em contato comigo:
Email: patricia@patriciapenna.com
Site: patriciapenna.com
Vamos mapear nossos desejos e encontrar nossos tesouros!
Um beijo, Amor, Paz e Plantas,
Patricia Penna

