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"Investimento de 950 000 AOA.
Pré-Inscrições individuais (quarto single), até 17 de Setembro 10% de Desconto.
Pré-Inscrições de pares (quarto duplo), até 17 de Setembro 15% de Desconto.
Aceitamos o pagamento de 50% do valor até dia 17 de Setembro de modo a garantirmos o seu lugar. Os restantes 50% terão de ocorrer até ao dia 17 de Outubro"

A VIDA DEVERIA SER ASSIM TÃO DIFÍCIL?
Muitos de nós sentimos que não temos tempo ou largura de banda
emocional para desfrutar da vida que ambicionámos. Resolvemos os
problemas de todos, mas quando se trata do nosso bem-estar
sentimo-nos esgotados. Sentimos uma enorme e persistente frustração
advinda da percepção de que a vida é extremamente complicada.

O Ser Humano em fase activa e adulta
enfrenta hoje um novo desaﬁo. Entre o
mercado de trabalho que está em
constante mudança e as exigências da
vida familiar (nos seus diferentes
formatos actuais), a maioria de nós não
despende de tempo de inactividade
suﬁciente para recarregar baterias e
para criar momentos de auto-reﬂexão
e limpeza interior.

O nosso estado de ser é apenas um reﬂexo do nosso mundo
interior. Os nossos hábitos de bemestar começam de dentro para
fora. O alicerce da mudança é acreditar que é possível e que todos
nós somos capazes de criar saúde, bem-estar, paz e
relacionamentos positivos.

LIFE-BALANCE EXPERIENCE
Esta é uma experiência transformacional de 2 dias e meio (em
regime de internato) para pessoas que pretendem libertar-se
das amarras das expectativas (pessoais, institucionais e
culturais) e ingressar voluntariamente num projecto de
auto-descoberta e de aceitação individual, e assim descobrir
como criar rotinas de bem-estar e felicidade.
Num ecossistema controlado de segurança psicológica e com
a rede de conforto de um conjunto de proﬁssionais
especializados, será permitido a cada participante confrontar
o seu ”eu” interior em estado bruto e serão dadas
ferramentas de empoderamento para que desenhe as suas
estratégias energéticas de resiliência, determinação e
vitalidade.

AUTO-CONSCENCIALIZAÇÃO

RECONSTRUÇÃO

DESCONSTRUÇÃO

PILARES
A génese metodológica desta experiência transformacional tem como base o movimento da
Psicologia Positiva que enfatiza uma “uma visão mais aberta e apreciativa dos potenciais, das
motivações e das capacidades humanas”.
(Fonte: Sheldon & King, 2001, p. 216)

Os pilares de pedagógicos personiﬁcam o MODELO PERMA-V proposto por Martin Seligman, psicólogo
americano que iniciou os estudos cientíﬁcos da Psicologia Positiva:
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Positive Emotions
Emoções Positivas

As emoções positivas têm um efeito ampliador sobre os nossos
pensamentos e ações.
Eles permitem-nos descartar as respostas automáticas e, em vez
disso, encontrar novas formas criativas, ﬂexíveis e imprevisíveis
de pensar e agir.

E

Engagement
Comprometimento

O comprometimento ocorre quando utilizamos as nossas
habilidades e pontos fortes para enfrentar desaﬁos.
Quando estamos comprometidos, focamos a nossa atenção
numa tarefa e estamos em sintonia com o momento presente.

R

Relationships
Relações Positivas

Os relacionamentos são fundamentais para o bemestar. As
experiências que contribuem para o bem-estar muitas vezes são
ampliadas através dos nossos relacionamentos.

M

Meaning
Propósito

Sabemos que cultivar conexões com outras pessoas, identiﬁcar e
trabalhar em prol de um propósito, contar histórias sobre o nosso
lugar no mundo e fazer uma contribuição para além de nós
mesmos pode aprofundar grandemente as nossas vidas e o
nosso bem-estar.

A

Accomplishment
Realização

O ser humano tem uma necessidade básica de sentir que está a
crescer e a progredir na vida. Gostamos de sentir que estamos a
alcançar os nossos objectivos e a evoluir.

V

Vitality
Vitalidade

A nossa capacidade de dormir profundamente, comer bem e
fazer exercícios regularmente tem um impacto signiﬁcativo em
todos os outros elementos do bem-estar. Manter a vitalidade física
é essencial para construir resiliência e superar as adversidades e
os desaﬁos.

METODOLOGIA
COACHING

STORYTELLING

PSICODRAMA

O COACHING COMO UMA FERRAMENTA
DE EMPODERAMENTO

O STORYTELLING COMO UMA
FERRAMENTA DE VISUALIZAÇÃO

O PSICODRAMA COMO UMA
FERRAMENTA DE INSIGHT

Capacitar efectivamente os participantes a
encontrarem as suas próprias respostas e
incentivá-los no seu caminho para fazerem
escolhas transformadoras.

Combinar dados concretos com a
comunicação interpessoal de forma a criar
uma narrativa envolvente e ancorada em
factos.

Estimula o exercício da criatividade, fazendo
com que o participante aja e reaja com
prontidão, coerência e ﬂexibilidade. Que
esteja atento às alternativas, elimine a
rigidez e represente os seus papeis com
desenvoltura.

MINDFULNESS

GROWTH MINDSET

GAMIFICAÇÃO

APROACH

O MINDFULNESS COMO UMA
FERRAMENTA DE FOCO

O GROWTH MINDSET COMO UMA
FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO

A GAMIFICAÇÃO COMO UMA
FERRAMENTA DE COMPROMETIMENTO

Criar novas vias neuronais no cérebro que
ajudem no foco e na redução do stress

Enfrentar os desaﬁos corajosamente,
reconhecendo e abraçando a imperfeição
neles mesmos e nos outros.

Fazer com o participantes sinta está a
controlar inteiramente o processo de froma
a melhorar o seu envolvimento no mesmo.

JORNADA PEDAGÓGICA

YOGA
RESTAURATIVO

O yoga restaurativo é uma prática focada especiﬁcamente no relaxamento corporal, mental e emocional.
Diferente de práticas como o vinyasa yoga que trabalha as sequências de posturas e o movimento que as
interliga, o yoga restaurativo foca-se numa maior permanência nas posições.

ECOSSISTEMA
DO EU

De acordo com os japoneses, todos têm um IKIGAI e descobrir qual é o nosso requer uma profunda e, muitas
vezes, extensa reﬂexão acerca de nós mesmos.Porém, essa reﬂexão é extremamente importante porque,
somente a partir dela, é possível trazer satisfação e signiﬁcado para a nossa vida.

PERFIL
INDIVIDUAL

A metodologia DISC é uma ferramenta que permite ao indivíduo conhecer o seu perﬁl comportamental,
identiﬁcar o seu estilo de liderança, conscencializar-se dos recursos que tem à sua disposição (as suas
habilidades mais desenvolvidas), as suas oportunidades de melhoria (habilidades que pode desenvolver) e
perceber o seu estado emocional geral, o seu grau de ﬂexibilidade para a mudança, o seu nível de esforço face
às exigências do meio onde está inserido, e assim construir um plano de acção adaptado aos seus objectivos.

ESPELHO
MEU

Mergulhar em auto-análise, de forma consciente, propor-se a enfrentar as crenças limitadoras, a verbalizar e
a aceitar o seu verdadeio "eu" num exercício ciclíco de despir as camadas internas.

AMIZADE COM
PROPÓSITO
EMPATIZAR

Este é um exercício transversal aos 3 dias que permite aos participantes que através do comprometimento
com o outro consigam desenhar estratégias de resiliência para os diferentes obstáculos que inevitávalmente
temos no nosso dia-a-dia. Nesta primeira etapa, o foco está em despir-se de preconceitos e analisar
profundamente o eu e o outro e praticar uma nova linguagem - a linguagem da girafa.

DIA 1

VIDA
CONSCIENTE

(MEIO DIA)

JORNADA PEDAGÓGICA

HATHA
YOGA

DIA 2

VIDA
CORAJOSA

SESSÃO DE
COACHING

A MINHA
FELICIDADE, O
MEU SUCESSO

GESTÃO
EMOCIONAL

O hata-ioga, é uma forma de ioga medieval. A
expressão Hatha Yoga poderia ser traduzida,
dividindo-se as sílabas, nas palavras "ha" e
"tha", cujo signiﬁcado é atribuído à busca do
equilíbrio das forças solar e lunar, masculina e
feminina como objetivo ﬁnal desta prática.

Ao longo da experiência os participantes terão
direito a duas sessões de coaching em grupo
para trabalhar 1 ou 2 situações especiﬁcas que
considerem pertinentes para o seu processo
de evolução.

Tal como o sucesso, a felicidade (no seu ideal utópico
comummente conhecido) é uma construção social e um
produto exacerbado da modernidade capitalista e da
nova ditadura digital. A felicidade, como outras emoções,
não é algo que se obtenha (ou que se compre), mas sim
um estado no qual habitamos intermitentemente e em
que acreditamos. Descobrir e aceitar a sua felicidade e o
seu sucesso.
Auto-conhecimento, empatia, gestão emocional e
monitorização. Ao longo do workshop os participantes
passarão por diferentes etapas do estabelecimento de
uma maior inteligência emocional como um exercício de
auto-reﬂexão para serem mais conscientes de si e do
outro e para gerirem e enfrentarem os seus sabotadores.

MINDFUL
SPEAKING

AMIZADE
COM PROPÓSITO
PSICODRAMA

MEDITAÇÃO
TRATAKA

Conversas com o buddy para praticar a fala
consciente. A fala consciente é essencialmente
pensar antes de falar e falar com o coração e
com intenção. É um exercício reﬂexivo.

Na segunda etapa deste exercício, com recurso
ao
Psicodrama,
o
foco
será
a
auto-conscencialização de si em si mesmo e de
si com os outros. É processo de observação
interna partindo de um posicionamento
externalização.
Trataka é um termo sânscrito, que signiﬁca
ﬁxar o olhar. é um exercício utilizado no yoga
para limpar e toniﬁcar os músculos dos nervos
ópticos, assim como descansar à vista.
Desenvolve a força de vontade e a intuição e
favorece a meditação

JORNADA PEDAGÓGICA

TAI CHI
MATINAL

DIA 3

VIDA
EQUILIBRADA

SESSÃO DE
COACHING

MINDFUL AND
CREATEFUL
WALK

Este estilo de arte marcial é reconhecido
também como uma forma de meditação em
movimento. Os princípios ﬁlosóﬁcos do Tai Chi
remetem ao taoismo e à alquimia chinesa.

Ao longo da experiência os participantes terão
direito a duas sessões de coaching em grupo
para trabalhar 1 ou 2 situações especiﬁcas que
considerem pertinentes para o seu processo
de evolução.
Passeio com exercício de mindfulness. Prestar
atenção ao seu interior e criar com o seu
interior.

TUDO O QUE
PARTILHAMOS

Assim que nascemos começamos a colocar as pessoas
que nos rodeiam em “caixas”. Este jogo de teambonding
desperta-nos para esta realidade. Desde cedo somos
ensinados a categorizar e classiﬁcar. Porque é que à
medida que vamos amadurecendo continuamos a
etiquetar e a colocar as pessoas que nos rodeiam em
grupos/”caixas”?

GRATIDÃO

Projectar rituais no dia-a-dia proﬁssional e
familiar para a prática da gratidão.

EMPATIA

ACRO YOGA

O Oacroyoga é uma versão do yoga por três ou mais
pessoas, com inﬂuências das acrobacias do circo e das
massagens tailandesas. Porque é realizada em parceria,
exige ainda uma maior concentração para alinhar os
movimentos e a respiração. É ideal para quem quer
trabalhar o equilibrio e ganhar força, mas também,
conﬁança.

AMIZADE
COM PROPÓSITO

Na terceira e última etapa, através do
storytelling, o objectivo é contar a historia
construída em dois dias de exercício de revelar
os insigths obtidos.

RESILIÊNCIA E
DETERMINAÇÃO

Inspiração para que cada participante
mergulhe em resiliência e determinação.

O MEU
COMPROMISSO

No
ﬁnal,
fechamos
o
ciclo
com
auto-responsabilização da escolha, aceitando
o bom e o mau para assim prosseguir focado e
comprometido consigo e com os outros em
cada um dos ecossistemas humanos.

STORYTELLING

INCLUÍDO NO PROGRAMA

ESTADIA DE 2 NOITES, 3 DIAS COM TUDO INCLUÍDO

RELATÓRIO COMPORTAMENTAL DISC
+ SABOTADORES

2 SESSÕES DE COACHING (EM GRUPO)
COM PROFISSIONAIS CERTIFICADOS

MANUAL DE LIFE-BALANCE

ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO POR
1 ESPECIALISTA AO LONGO DA EXPERIÊNCIA

TOOLKIT DE EQUILÍBRIO EMOCIONAL

ESPECIALISTAS

PAULA FERREIRA

Psicóloga Organizacional, Consultora Especialista em
Gestão de Pessoas e Culturas & Coach Parental.
Determinada a transmitir uma energia transformadora,
numa jornada de autoconhecimento e crescimento
emocional. Promotora do desenvolvimento pessoal e
da educação positiva.

CLÁUDIO OSÓRIO

Mestre em Psicologia Social e das Organizações,
Consultor em Identiﬁcação de Potencial e
Desenvolvimento de Talento, Especialista em Psicologia
Positiva e Chief Happiness Oﬃcer.
Fascinado pela complexidade humana, motiva-se pela
promoção e facilitação da autodescoberta. Dedica-se à
revolução positiva no comportamento organizacional e
na aceitação individual.

SARA LOPES

Doula, Professora de Yoga, Terapeuta de Reiki.
Dedicada a transmitir bem-estar, positividade, alegria e
luz durante esta jornada, para que levem na bagagem
da vida.

TIAGO CARLOS

Empreendedor
Social,
Formador
Internacionalmente Certiﬁcado.

e

Coach

Acredita que qualquer processo de mudança deve
estar assente na nossa própria vontade de mudar e
operacionalizado em acções que dependam
exclusivamente de nós, com a relevância necessária
para provocar transformações impactantes em nós e
no mundo.

+244 934 453 975
HI@OKUHUMAN.COM
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