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Eu sou Luciana Tonin! 
Sou uma constante buscadora e apaixonada por
ajudar pessoas a despertar o melhor de si mesmo,
o amor-próprio, o respeito consigo  e restaurar a
confiança de que somos seres especiais e divinos
neste mundo. 
Sou psicóloga de formação e guia de
desenvolvimento pessoal numa jornada profunda
de autoconhecimento. Tenho experimentado viver
uma vida viva e utilizar meus recursos da melhor
maneira. Amo desfrutar esta vida, transbordar e
proporcionar oportunidades para que você se
conheça de verdade. É uma jornada incrível, que
acontece passo a passo.

Psicóloga especialista em saúde mental coletiva, 
gestão de pessoas e  psicologia transpessoal



É fundamental cuidar de nós mesmos com
atenção e carinho, somos a coisa mais
importante que temos. 

Em 24 horas temos 2 períodos importantes:
acordar e dormir e neste momento fazemos
uma transição da mente Subconsciente para
a mente Consciente. 

Ao acordarmos a mente subconsciente
ainda está atuando e é neste momento que
estamos conectados com nossa essência, a
novas ideias, onde podemos entender nosso
propósito e nossa missão neste mundo. 

As práticas que vou compartilhar com você
fazem parte da rotina de pessoas que geram
valor nas suas vidas bem como na vida de
outras pessoas. 

Faça, desafie-se e observe por você  mesmo
os benefícios dessas práticas na sua vida. 



Como ativar
e manifestar sua vida assim que acordar

Independente do horário!

 Antes de dormir escreva tudo que precisa fazer
no outro dia. Isso ajuda a dar foco e orientação,
diminuindo a procrastinação.
Pesquisas mostram que a falta de organização
gasta energia e vida da pessoa, resultando em
frustração e insatisfação por não atingir os
resultados esperados. Quando estamos
organizados para nosso próximo dia,
aproveitamos muito mais nossa vida, obtemos
melhores resultados e a energia, frequência e
vibração se elevam.

 Momento em silêncio por 5 minutos. Pode ser
meditação guiada ou apenas com foco
direcionado como: respiração, música, uma
chama de vela.
O silêncio proporciona entrar em contato com
nossa intimidade e com conteúdos da nossa
essência. Encontramos as respostas e melhores
direcionamentos da nossa vida com esta
prática.



 Afirmações específicas e realizáveis - escreva
seus sonhos e transforme-os em metas
pequenas.
Lidamos com um subconsciente carregado de
informações tanto positivas quanto negativas.
Existe muito conteúdo reprimido e submerso,
deixar claro as afirmações de que posso, sou
capaz, é possível, tenho condições, etc facilitam
a clareza de realizar micros resultados. Saiba
que definir pequenas metas e realizá-las vai te
levar a realização de uma meta maior, porque
na jornada um passo depois o outro é que nos
traz o caminho. Valorize estas pequenas
conquistas.

Exercício físico - lembra que é sobre
movimentar-se. Suba escadas, caminhe,
levante e sente do sofá. Corra, ande de bike,
dance etc. É o movimento que importa.
Nosso corpo precisa ser domado e comandado.
Se vc come, precisa exercitar, simples assim. O
mover-se transforma a energia, libera endorfina
e dopamina. Se quiser uma vida mais feliz e com
energia MOVA-SE, coloque seu corpo em AÇÃO.



Leitura Estratégica - Saiba que toda pessoa está
a um livro de distância para mudança de sua
vida. Escolha com sabedoria e mude sua vida. 
Você pode buscar aquele livro que já está ali
esperando para ser lido a tempo. Leia livros de
autoconhecimento, negócios, finanças etc.
(Recomendação de 3 livros)
Os cinco níveis de influência - por Orrin
Woodward (Autor), Chris Brady (Autor)
A linguagem do Amor -  Gary Chapman
O poder da presença - Amy Cuddy
O investidor Inteligente - Benjamin Graham

Escrita - Escreva como se fosse um diário.

Quando utilizamos a escrita somos capazes de
traduzir as informações do nosso hemisfério
direito para o entendimento cognitivo do cérebro
esquerdo. Isso possibilita na organização dos
pensamentos, desejos e planos pessoais e
promove um maior  processo de
autoconhecimento

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Orrin+Woodward&text=Orrin+Woodward&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Chris+Brady&text=Chris+Brady&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbj7i_UM0K897yUyz1BsMzamrkJqg:1654790287436&q=Gary+Chapman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMszK88rUQKzTcsyDCtNtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyuCcWVSo4ZyQW5Cbm7WBl3MXOxMEAAMydjIpPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNmoqa3qD4AhW8iJUCHbLsB58QmxMoAXoECFcQAw


Pilares corpo, mente e espírito
Ao introduzir estas simples práticas na sua
rotina, você perceberá que elas englobam os
pilares fundamentais da nossa vida humana. 
Cada um deles fundamentais para aproveitar ao
máximo nossa existência. 

Essas 6 práticas ao acordar podem
fazer a diferença na sua vida. 

Abaixo,  saiba como essas 6 práticas ao
acordar podem fazer a diferença na sua vida.



Depois dos          dias 
Você aceitou o hábito, precisa reforçar e falar com
orgulho sobre sua conquista

Cuidar da sua MENTE: 
medite, leia,  escreva e ouça algo positivo

Cuidar do seu CORPO: 
atividade física 

 

Cuidar do seu ESPIRITUAL 
Silêncio,  visualização e afirmações 

Importante ressaltar sobre novos hábitos: 

A primeira fase -         dias 
É insuportável  - aqui você aprende que somos
treinados

Termina quando completa          dias
Ainda precisa disciplina e força de vontade 

Saiba, de acordo com a prática, qual dos pilares
você está trabalhando e fortalecendo. 



Redução de stress, tensão e dor (tanto física
como emocional);
Clareza mental, espontaneidade e
criatividade; Pacificação da mente e bem-
estar;  
Aumento de energia, força e vitalidade;
Autoconhecimento, Sentido de propósito,
Conexão com o guia interior;  
Alternativa para medicação do Transtorno do
Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
e de outras condições de saúde;
Foco e concentração;
Constrói autoconfiança e Elevação do nível de
serotonina (ajuda a aliviar depressão, dores
de cabeça e insônia).

A Meditação traz incríveis benefícios para nossa
vida, 
alguns desses benefícios podemos destacar aqui: 
  

MEDITAÇÃO

Clique aqui para ouvir
 a meditação guiada

https://lucianatonin.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Meditacao-guiada-com-Luciana-Tonin.mp3
https://lucianatonin.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Meditacao-guiada-com-Luciana-Tonin.mp3
https://lucianatonin.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Meditacao-guiada-com-Luciana-Tonin.mp3


Saiba mais sobre
como posso te

ajudar



Ativação de Vida
A ativação de vida é uma ferramenta de
empoderamento que enche teu ser de luz,
permitindo uma maior conexão com o seu
propósito de vida, também  te deixa mais
forte para superar as barreiras do dia a dia.
Quando você dissolve bloqueios , por vezes
nem conscientes, você acessa seu potencial
máximo!

Alívio da ansiedade;
Permite ver mais claramente quem você é e
onde pode ir na sua vida;
Mais energia física e capacidade mental;
Aumenta estabilidade emocional;
Fortalece o sistema imunológico;
Ajuda a superar hábitos antigos que não te
servem mais;
Aumenta o funcionamento do cérebro e a
clareza de pensamentos;
Ajuda a aumentar a abundância pessoal;
Ajuda a criar relacionamentos positivos;
E muito mais!

A Ativação de Vida te proporciona:



GPS Emocional

O GPS Emocional é uma jornada de
desenvolvimento pessoal criado para ajudar
as pessoas que desejam reconhecer quem
nasceram para ser, o que gostam de fazer e o
que desejam ter.
É um processo de desenvolvimento pessoal
que visa aceleração de vida por meio do
acompanhamento individual e
personalizado.

 Você vai desenvolver o autoconhecimento e
fazer análise de oportunidades, você será
capaz, ao final do programa, tomar decisões
de vida de forma segura e consciente, e
planejar ações estratégicas coerentes com
seus desejos de vida.



Feedbacks de quem já fez



Feedbacks de quem já fez

CRIS

Consegui reorganizar meus pensamentos

Eu estava passando por um período conturbado em minha vida, foi
quando a Lu apareceu com o GPS. Inicialmente já tive um super debate
na minha cabeça, colocando as ideias para fora pude perceber que o meu
maior problema era onde eu estava colocando o foco na minha vida.
Eu tinha me perdido dentro de mim.
Com a ajuda deste processo de localização consegui reorganizar meus
pensamentos.
Recebi um corte de cordão emocional que ajudou a deixar pensamentos
de punição que estavam atrapalhando o surgimento da minha vida.
Agora consigo ter uma compreensão do que é importante focar. Me
empenhar nos meus propósitos.
Gostei muito de ter feito o GPS, me ajudou muito no momento que eu
precisava.
Com pensamentos mais lúcidos é mais fácil saber o que realmente se
quer.
Foco no futuro que eu almejo ter.



Feedbacks de quem já fez

Hoje estou muito realizada e feliz

Quando iniciei o trabalho de desbloqueio eu tinha muita dificuldade em
liberar meu passado até mesmo meu Eu interior. Sempre fui uma pessoa
muito ansiosa, medrosa , até mesma presa comigo.
No GPS fui descobrindo que tinha formas de liberar isso, mas mesmo assim
não queria ou não sentia que ia resolver, até que a vida mostra, até mesmo
na dor, que quando nós estamos prontas a mudança acontece. Primeiro, eu
tomei consciência que eu precisava mudar, as coisas na minha mente
ficaram melhores. Mas como eu estava acostumada a meu jeito resistente,
eu precisei adoecer para realmente tomar as rédeas da minha vida e fazer
as mudanças que eu realmente precisava. 
Hoje estou muito realizada e feliz. Primeiro, porque eu me olhei e me
enxerguei, talvez como nunca antes. Percebi que minhas relações
familiares melhoraram.
Administrei minha sobrecarga no trabalho de forma diferente, pois eu era
uma bomba relógio, pronta para explodir, vivia chorando, com crises de
ansiedade e hoje me vejo totalmente diferente.
Ter encontrado a Luciana me fez ver tudo que eu precisava evoluir, tanto no
meu lado profissional, quanto profissional, como pessoal. Ela é uma pessoa
maravilhosa, que me deixou muito confortável em me expressar e abrir
meus olhos para novas possibilidades e oportunidades.

JOSYMAR 



Clique na mídia desejada
para entrar em contato

https://api.whatsapp.com/send?l=pt-BR&phone=5548991564028&text=Oi%20Luciana%20eu%20vim%20atrav%C3%A9s%20do%20ebook%20e%20desejo%20falar%20com%20voc%C3%AA!
https://lucianatonin.com.br/
https://www.instagram.com/lucianatonin_/
https://www.facebook.com/Luciana-Tonin-112412413525829

