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Nós ajudamos você a

• atingir seus abjetivos pessoais e profissionais

• aumentar consideravelmente sua qualidade 
de vida

• viver com mais clareza e amor o relaciona-
mento consigo mesmo e com os outros 

• experimentar mais alegria e sucesso no dia 
a dia

• integrar melhor as dimensões física, psi-
cológica e espiritual de sua personalidade 
para que você possa vivênciar sua vida em 
harmonia



Como podemos alcançar esses e outros  
resultados?

Para ilustrar isso nós usaremos o ovo como exemplo:

„Se um ovo se romper por uma força exte-
rior, a vida termina. Se um ovo se romper 
por uma força interior, a vida começa. As 
grandes mudanças na vida começam de 
dentro para fora.“   
(Autor desconhecido)

Nesse sentido, acompanharemos você para que você 
mesmo possa descobrir o que é especificamente importante 
na sua vida. Seu potencial transformador já está em você, e 
atraves da sua descoberta e da visualização você receberá 
a força e a luz para alcançar uma vida plena.

Depois de uma primeira entrevista, nós ofereçemos à você 
as sessões que irão ajuda-los a alcançar seus objetivos e a 
resolver os seus problemas de forma eficaz e duradora.

Nosso trabalho individual para você: 

Você como pessoa está no foco do nosso empenho. Então, 
vamos primeiro deixar que alguns dos nossos clientes cont-
em o que acharam dos nossos serviços:

„Eu me tornei muito mais sereno desde do início das 
sessões e posso lidar melhor com os meus medos.“

“Devido à liderança muito sensível e agradavelmente 
clara das sessões, foi possível livrar-me dos bloqueios 
internos rígidos, de modo que eu possa viver livre da 
depressão. Eu sou muito grata por isso“.

„Eu tenho muito mais confiança em mim e nas pessoas 
próximas.“

„As sessões me ajudaram a trabalhar as experiências 
negativas do meu passado e a encontrar novamente a 
paz interior.“

„Este valioso serviço me dá mais luz para cada dia da 
minha vida, pois meus pensamentos e sentimentos nega-
tivos se transformaram em pensamentos e sentimentos 
positivos.“

„As sessões me ajudaram muito a encontrar uma atitude 
fundamentalmente mais positiva em relação a minha 
vida no dia a dia. Por isso agora posso viver com muito 
mais amor comigo mesmo e com os outros.“

„A atitude aberta e livre do terapeuta me trouxe a 
reconciliação comigo mesmo. Agora posso transmitir isso 
também ao meu redor. Por isso é possível a reconciliação 
com uma pessoa próxima a mim. OBRIGADO!!!“

www.praxis - leberle.de

Quais competências nós trazemos?

Mariana Leberle:
• Psicóloga (PUC Rio de Janeiro)

• Pós-graduação em Psicologia e Saúde  
(PUC Rio)

Michael Leberle: 
• Coach

• Heilpraktiker für Psychotherapie (Técnico para Psico-
terapias)

Ambos somos especialistas em visualização e nos especi-
alizamos em orientar as pessoas com sensibilidade e pro-
pósito para descobrir e desenvolver o próprio potencial. 
A base do nosso trabalho é um curso de pós-graduação 
em ativação do potencial interior da Faculdade de Ciên-
cias Médicas em Belo Horizonte (Brasil).

Informações práticas:

• O caminho do seu local de residência para Prien am 
Chiemsee é muito distante? Então, temos o prazer 
de oferecer a você a possibilidade de marcar varias 
sessões em dias seguidos, por exemplo voce pode 
vir de segunda-feira até sexta-feira (todos os dias). 
Como a região do Chiemgau é muito bonita, você 
pode curtir ao mesmo tempo um bom descanso do 
corpo, mente e espírito.

• Uma consulta é possível também via Skype.


