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FACILITADORA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E

Viviane Zarnott Meyer
Sou Facilitadora de Barras de Access®,
Access Facelift®, Processos Corporais
de Access Consciousness®, ferramentas dinâmicas de mudança de padrão de
funcionamento.
Tenho formação em Reiki (nível I e II),
Constelação Sistêmica Familiar e Reprogramação Biológica, bem como em
Estudos Gnósisticos, PNL (Programação
Neurolinguistica), Tirc (Técnica de Identificação e Ressignificação de Crenças
Limitantes), Cursos de Barras de Access®, Facelift®, Sussurros do Corpo de
Access®, O Fundamento®; Implantes
Distratores®; 3 Dias de Corpo® e EPASI.
Apaixonada e engajada pelo que faço, escolho sempre novas possibilidades para contribuir com o equilíbrio da tríade Corpo,
Mente e Espírito, buscando a comunhão entre corpo e essência.
Atendimentos em Marechal Cândido Rondon – Pr.
Cursos, palestras e workshop no Brasil e
também fora do país.

TERAPIAS QUÂNTICAS ?
Meu nome é Viviane Zarnott Meyer, sou facilitadora de autonomia
pessoal. Minha missão é levar você a reconhecer e se apropriar
da sua melhor versão, trazendo à tona toda sua força e poder.
Em você estão todas as possibilidades para mudar o que não está
funcionando na sua vida.
Me coloco à serviço desse objetivo utilizando ferramentas quânticas de expansão de consciência que podem proporcionar mais
leveza, alegria, saúde, liberdade de escolhas e, assim, contribuir
para você conduzir sua vida na direção desejada.
Através de cursos, palestras e atendimentos individuais, compartilho ferramentas de transformação que permitem a você deixar de
ser o efeito dos traumas, dores e dramas que carrega ao longo da
vida.foto
A experiência de viver um caos me trouxe o presente de conhecer
as terapias integrativas, com as quais tive a alegria de perceber e
reconhecer que somos os responsáveis pela criação da vida que
vivemos. Essa oportunidade foi tão gratificante e libertadora que
escolhi compartilhar essas possibilidades com todos que desejam
esse empoderamento transformador.
Acredito no poder da auto responsabilidade como forma de mudar
as situações que não estão funcionando como desejamos, seja na
saúde, finanças, relacionamentos, profissão e bem estar pessoal.
Para tanto, muitas vezes precisamos de ferramentas adequadas
para nos libertar de jaulas conscientes e inconscientes que temos
e que nos impedem de criar possibilidades mais grandiosas.

