
VIVÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO
INDIVIDUAL



Estamos imersos em um contexto de muitas 
incertezas, ansiedades, angústias e pesares 
que nos levam a viver de forma pouco 
perceptiva, com muitas resistências, 
desconectados de nós mesmos e de nossas 
relações.

Viver em função desse contexto não é uma 
opção para quem está em busca de 
mudanças e desenvolvimento pessoal.

Com uma proposta multinível, integrativa e 
vivencial, o VDI combina meditação e 
expressão de uma maneira única para que 
você tenha mais segurança para agir, 
confiança para se relacionar, 
disponibilidade para fluir e mais presença 
para viver com totalidade.

VOCÊ LIVRE
PARA SER E 

SENTIR



INTUIÇÃO
APURADA

CORPO
ATIVO

EMOÇÕES
VIVIDAS

MENTE
TRANQUILAPRINCÍPIOS

A BASE DA NOSSA 
METODOLOGIA
sua jornada começa com pilares 
simples e poderosos

Partimos de 4 princípios básicos, todos 
complementares entre si e essenciais para um 
desenvolvimento fluido. Cada princípio 
cumpre um papel na ponte entre o seu eu 
interno e suas expressões, criando uma 
poderosa espiral de consciência e equilíbrio.



 

A ATIVAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS

FERRAMENTAS

Cada um dos princípios é o ponto de 
partida conceitual em direção à sua 
transformação. 

Para ativar esses princípios e 
torná-los reais utilizamos ferramentas 
que desempenham papéis específicos 
na experiência e criam uma reação 
integrativa de transformações em 
cadeia.

BIOENERGÉTICA
CORPO
ATIVO VOCÊ MAIS ANCORADO

EXERCÍCIOS
CÊNICOS VOCÊ MAIS CONECTADOEMOÇÕES

VIVIDAS

MEDITAÇÃO VOCÊ MAIS PRESENTEMENTE
TRANQUILA

MOVIMENTO
INTUITIVO VOCÊ MAIS DISPONÍVELINTUIÇÃO

APURADA



 

. 

BIOENERGÉTICA

CORPO 
ATIVO

ANCORAMENTO
o pontapé da sua experiência

Utilizamos a bioenergética como técnica de 
sensibilização e ancoramento. Ela vai 
conduzir você ao reencontro com a sua 
consciência corporal. Vamos te preparar 
para o “sentir” como deve ser. Ela vai te 
trazer mais confiança em relação ao seu 
corpo, suas sensações e expressões.
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MOVIMENTO
INTUITIVO

INTUIÇÃO
APURADA

DISPONIBILIDADE
movimento para trazer abertura

Os movimentos intuitivos criam um estado 
corporal que te torna mais disponível para a 
fase de conexão da vivência. Você vai 
descobrir a capacidade de confiar no seu 
corpo para fazer movimentos autênticos e, 
com isso, conhecer o verdadeiro significado 
do espontâneo.
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EXERCÍCIOS
CÊNICOS

EMOÇÕES
VIVIDAS

CONEXÃO HUMANA
sua experiência ganhando mais forma

Aqui a vivência começa a ficar cada vez mais 
concreta com os exercícios cênicos.
Imagine essa ferramenta como metáforas da 
vida em uma proposta ficcional e imaginativa. 
Dentro desse ambiente, você vai vivenciar suas 
emoções e compreender como elas se 
manifestam nas suas expressões e relações.
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MEDITAÇÃO

MENTE
TRANQUILA 

4PRESENÇA
o momento de tocar as estrelas sem 
tirar os pés do chão

Sua experiência chega à parte mais 
recompensadora, leve e relaxante. Uma pílula 
da sua transformação. Usando a meditação 
como ponte entre seu corpo, mente, emoções e 
sua intuição, você terá um momento para 
observar todo o processo com total presença e 
sem julgamentos.



www.danuia.com.br

Desenvolvimento humano como 
você nunca viu


