
Desenvolva suas 
competências 
emocionais



A todo tempo estamos tomando decisões, lidando 
com crises, adversidades, pressões e pessoas.  
No entanto, nem sempre estamos em nosso estado  
de alinhamento para tomar decisões e nem sempre 
em paz para ter clareza e equilíbrio nas relações.

As emoções estão por trás de tudo que nos tira do 
eixo, mas podemos aprender como lidar com elas 
para influenciar positivamente tudo ao nosso redor.

Quando trazemos “presença” e “eixo”, sabemos o 
que falar, o que fazer e o que decidir. É como se 
estivéssemos em um estado de sabedoria onde  
tudo flui muito naturalmente.

Desenvolva suas 
competências 
emocionais

fluA

Por que a 
Competência 
Emocional, hoje, é 
um requisito crítico 
para o seu futuro?



As 5 competências 
emocionais 
do flua

O DEsAfiO DE 
mANtEr-sE NO EixO

1 Por que o nosso equilíbrio está sempre sendo testado e 
como podemos entrar no eixo permanecendo nele por 
mais tempo?

2 Por que algumas coisas se repetem negativamente em 
nossas vidas e como mudar isso?

3 O mundo terá mais pressões e adversidades; como fazer 
para que isso não seja um peso ou traga desgaste?

4 Como podemos lidar com estados emocionais nossos 
e das pessoas diminuindo os problemas das relações 
humanas e da liderança?

5 Como organizar a mente e o coração de forma que a vida 
pessoal e profissional fluam com mais facilidade? 

Competências
Emocionais

Autoconsciência

Resiliência

Relacionamento

Autorregulação

Adaptabilidade



Objetivos

roteiro

O flua é um programa voltado para desenvolver as competências 
emocionais de forma que possa impactar na maneira de lidar com pessoas 
e na condução da vida pessoal/profissional.

fundamentado nas descobertas da física quântica, no pensamento 
sistêmico, ontológico, no movimento holístico, na filosofia integral, na 
psicologia transpessoal e na teoria cognitiva, o programa é uma imersão em 
campos da mente, das emoções e no corpo físico que somatiza tudo.

A imersão é uma experiência única! são mais de 7.000 pessoas que já leram 
os ensinamentos e mais de 600 que os praticam. Entre neste fluxo vivo!

Nível 1: 
Estado de poder 
4 dias imersão

• Entender a matriz da vida e os implantes que foram feitos
• mapear padrões negativos que se repetem na vida
• Aprender a mudar padrões
• saber reconhecer emoções e mudar estados emocionais
• livrar-se de pesos, culpas e medos
• Entender como lidar com a ansiedade
• Aumentar a confiança e guiança interna
• iniciar processos de curas físicas e emocionais

Nível 2: 
Estado de paz
4 dias imersão

• Entender as origens dos dramas humanos
• saber lidar com as tramas profissionais
• Aprender a liderar o conflito do outro
• ser impecável com as palavras
• Aprender a construir harmonia e paz
• Entender as origens do desamor e transcender
• saber lidar com qualquer tipo de personalidade
• saber ler campos de energia humana

Nível 3: 
Estado de 
alinhamento
5 dias imersão

• Abrir a visão atemporal 
• Perceber estados sutis do cotidiano
• Ativar um estado de presença autêntico
• ser um construtor de realidades
• Desenvolver a mente sistêmica e interligada
• Conectar com campos dimensionais da realidade
• Entrar em seu próprio eixo de forma inabalável
• Expandir a consciência e talentos naturais



“Tudo o que precisamos fazer para trazer de volta 
nosso eixo e sabedoria é jogar fora tudo o que não somos.”

Louis Burlamaqui

• Mapa das 270 emoções e os 9 estados emocionais; 

• Dinâmicas estruturadas;

• Meditações guiadas;

• Práticas geradoras de shifting healing;

• Exercícios de grounding;

• Prática de looping;

• Vivência de floresta;

• Rodas de cura;

• Técnicas de autolimpeza;

• Técnicas de centramento;

• 60 passos da fluidez.

Programa

Duração
4 dias de imersão no nível 1
4 dias de imersão no nível 2
5 dias de imersão no nível 3

Público

Pessoas que precisam sair de repetições negativas em 
suas vidas, trabalhar disfunções emocionais, desenvolver 
sua autoliderança, ampliar a consciência, encontrar um 
sentido maior da vida, ter mais habilidade com pessoas. 
Pré-requisito de inscrição: preenchimento e validação do 
questionário flua

Material livro flua, livreto Passos do mestre 1, 2 e 3

Grupo 16 a 22 pessoas

Certificado Certificação do Hatlas institute, cumpridas as exigências 
do programa

Método Vivencial e instrumental. Nenhuma pessoa é forçada a nada, o 
respeito é preponderante e cada um é tratado como adulto

No Flua, você poderá resgatar talentos, poderes e forças que 

talvez jamais percebeu que tivesse, por meio de um processo 

estruturado baseado nas emoções. Como suporte, você terá:



/company/hatlas-institute

hatlasinstitute
Central Office - learning Center

rua Bernardo Guimarães, 245 · 16º andar · funcionários
Belo Horizonte · mG · Brasil

(31) 4103-2420 · atendimento@hatlasinstitute.com
www.hatlasinstitute.com

HAtlAs iNstitutE

Autoliderança
uma série de programas e soluções para pessoas 
que precisam liderar a si mesmas em suas atividades.

Liderança de pessoas
Para quem precisa liderar pessoas na linha de frente 
ou prestadores finais.

Liderança de líderes
Programas direcionados para pessoas que precisam liderar 
pessoas em posição também de liderança.

Macroliderança
Oferecemos uma série de programas, retiros 
e soluções para pessoas que precisam liderar a organização.

O Hatlas institute é uma organização voltada para o 
desenvolvimento de competências de liderança em 4 dimensões:


