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A MENTORIA

O objetivo dessa mentoria é acompanhar você
no processo de travessia do mundo

corporativo para uma vida mais realizada e
alinhada com seus valores.

 
Ao longo desse programa eu vou te conduzir
na descoberta do seu novo caminho - a partir

do reconhecimento de quem você é em
essência - e te proporcionar a libertação dos

medos, crenças, padrões e julgamentos que te
impedem de viver essa nova vida.

 
 
 
 



Muito prazer sou Renata Barreto,
sua Mentora

Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo.

Tive uma carreira de sucesso como executiva de grandes
empresas, morei na Europa a trabalho. 

Fui Diretora de Novos Produtos e de Marketing, lancei produtos
importantes no Brasil com o energético Monster e o Amazoo Açaí,
negociei a distribuição nacional das batatas Pringles para a
empresa em que trabalhava, entre outras realizações.

Em 2015, depois de viver uma forte crise e quase ter um burnout
entendi que aquele lugar não era mais pra mim e que minha alma
me pedia outra coisa. 

Tomei coragem e fiz a minha travessia.



Tenho Formação em Administração;
Pós em Marketing;
6 anos como executiva de multinacional com vivência na Europa;
3 anos como diretora geral de empresa nacional de logística;
11 anos como executiva de empresa nacional de alimentos e bebidas em cargos de Diretoria.

Sou meditadora e muito intuitiva
Sou uma Viajante buscadora, fiz várias viagens espirituais inclusive para Ilha de Páscoa, 
Machu Pichu e Alaska para ver as Auroras Boreais
Sou Terapeuta e Instrutora de Thetahealing e de Aurora Healing
Sou Terapeuta Xamânica
Faço leituras dos registros Akáshicos
Sou Mentora de pessoas que querem se libertar 

Desde 2017 vivo exclusivamente do meu trabalho como terapeuta, mentora e instrutora. 
De lá pra cá foram vários erros e acertos pelo caminho e hoje me orgulho de ter construído um
negócio sólido, estável, rentável e que me dá muita alegria.



Minha Alma me chamou
para cuidar de pessoas
através de técnicas de cura
energética e de processos
de autoconhecimento.
E eu a ouvi.



Nos ensinaram que ser bem sucedido era ter um cargo bom numa firma boa ou um
emprego público, CLT, com todos os seus direitos garantidos, inclusive 30 dias de férias!

Nos fizeram acreditar que tínhamos que vestir a camisa, ter senso de dono, sermos
altamente produtivos, dar o sangue pela empresa e que se batêssemos todas as metas
iríamos subir os degraus do plano de carreira até alcançar a grande liberdade de um
cargo de confiança e não ter que bater ponto .

Nos disseram que o trabalho dignifica o homem, que deus ajuda quem cedo madruga e
que dinheiro não dá em árvore, tem que ralar muito pra conseguir.

Nos convenceram que um emprego formal era garantia de uma aposentadoria tranquila e
de um vida feliz na velhice.

 

 



Só esqueceram de nos contar que teríamos que entregar as 3 coisas mais
importantes da nossa vida em troca de tantos "benefícios": nosso tempo, nossa
energia e nossa saúde.

Venderam o sonho do mundo corporativo e entregaram o pesadelo do excesso de
trabalho, pressão, perda de noites de sono, stress das cobranças e metas, reuniões
intermináveis, ambiente tóxico, assédios morais, perda da saúde, do convívio com a
família e da sua liberdade.

 



QUERO MUDAR MAS NÃO CONSIGO...

Eu sei que dentro de você existe algo que diz que tem que haver outra
forma de se viver, que deve ser possível fazer o que se ama e ser pago
por isso.
 
E eu te digo que sim há. E que é possível romper esses nós que te
aprisionam. Mas também te digo que não é fácil.
 
Não é fácil porque você carrega dentro de si condicionamentos,
medos, padrões e crenças sociais e ancestrais que dizem o tempo todo
que se você puser o pé pra fora do corporativo, se você ousar tentar
fazer algo que você ama, você irá sofrer, ficar sem dinheiro, sem onde
morar e sem o que comer.
 
Por causa desses padrões de medo que estão enraizados em você, e
para te proteger, sua mente pinta um cenário muito sombrio do mundo
lá fora. Você não tem outra opção senão acreditar na sua mente -
afinal ela é muito prudente e racional - e seguir vivendo sua vida
robotizada e pesada.



Eu vivi 20 anos no mundo corporativo, de 1996 a 2016. 

Os primeiros 18 anos foram "lua de mel". Eu me dedicava horrores, era super workhaholic.
Trabalhava 12h por dia, no mínimo, achando tudo certo, nem percebia que aquilo era um
desequilíbrio. Estava totalmente cega para todas as outras áreas da minha vida, afinal de contas eu
crescia na carreira, tinha até sido promovida a Diretora, ganhava bem, recebia bônus, comprava o
que queria, tinha apartamento próprio, viajava nas férias - ou seja estava tudo indo super bem.

De 2010 a 2013 eu vivi uma séria crise pessoal, aí que eu enfiava ainda mais a cara no trabalho.
 
Em meados de 2013, com medo de adoecer fui em busca de algum alívio pros pesos que eu
carregava e encontrei a meditação. Foi minha salvação. A partir daí eu comecei a me
enxergar, a entender o que eu estava fazendo comigo e com minha vida, e o pior, sem
perceber.
 



Daí para a saída do mundo corporativo em 2016, e principalmente para estabilizar minha nova
carreira, foi uma longa e árdua jornada.

Primeiro porque eu sabia o que eu não queria, mas não sabia bem o que eu queria.
Depois porque eu tinha todos aqueles medos, angústias e inseguranças de quem
sempre viveu protegido pela "bolha" do salário no final do mês.
 
Eu tive que me conhecer, foram anos de terapia, meditação e retiros para escutar o chamado
da minha alma. Eu tive que aprender um novo ofício e começar do zero. Eu gastei mal o meu
dinheiro por que não sabia muito do que eu sei hoje. Eu fiz tudo meio atrapalhado porque eu
não tinha alguém pra caminhar comigo e me direcionar.
 
Hoje sou uma mentora, terapeuta e instrutora reconhecida. Trabalho com processos de
autoconhecimento, transição de vida e com cura energética. Vivo exclusivamente do meu
trabalho e consegui encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional que nunca
tinha experimentado antes.







 
PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO 

 

AUTOCONHECIMENTO CURA ENERGÉTICA



Sabedorias ancestrais tais como o Tempo Natural, Cosmologia Maia (Kins),
Ikigai (mandala japonesa de propósito), Xamanismo, Hermetismo, entre
outros 
Planejamento 
E as mais modernas "tecnologias" de cura energética como Thetahealing,
Aurora Healing e registros Akashicos para potencializar seus resultados.

Minha metodologia utiliza de forma integrada:

O programa é dividido em 4 portais energéticos. São eles: portal do Ar,
da Água, da Terra e do Fogo.

Em cada portal você irá encontrar uma grande dose de autoconhecimento,
planejamento e cura que te levará a um novo patamar de consciência e
preparação. 
 



Os 3 pilares para uma Travessia bem sucedida:

CURA ENERGÉTICA

Limpar medos,
bloqueios e
condicionamentos que
te impedem de fazer o
movimento.

PLANEJAMENTO

Desenhar os passos a
serem trilhados para
que a travessia ocorra
e que seja de uma
forma organizada e
fluida.

AUTOCONHECIMENTO

Descobrir seus
talentos, valores,
motivação interna,
estilo de vida desejado
e sua visão de futuro.



PORTAL NORTE
AR

MENTAL

Quem sou eu?
De onde vim, onde
estou, para onde
vou?
O chamado da alma

O que me impede de
seguir o chamado da
alma?
Como quero me sentir
na minha nova vida?
Quais relações quero
nutrir?

Quais são os meus
recursos?
Abundância x Escassez
Dinheiro: ganhar ou
fazer?
Planejamento e
organização financeira

Fazer certo para
dar certo!
Manifestação da
nova vida
Preparando a
travessia!

Em todos os portais há sessões de cura energética para limpar medos, crenças e bloqueios
e tornar a travessia possível e mais fluida. 

PORTAL SUL
ÁGUA

EMOCIONAL

PORTAL OESTE
TERRA
FÍSICO

PORTAL LESTE
FOGO

ENERGÉTICO

0S 4 PORTAIS ENERGÉTICOS QUE VOCÊ IRÁ ATRAVESSAR:



"No trabalho me sentia com excesso de responsabilidades, sempre devendo. De um ponto de
vista energético, me sentia muito drenada, com baixa, vitalidade, sem tempo para mim e
para os outros. Era difícil vislumbrar um equilíbrio entre o meu lado Yin e Yang (feminino e
masculino) que me permitisse ser mais alinhada com meus valores.

O trabalho da Renata tem sido essencial para o meu despertar para uma consciência de
indivíduo integral. Desde dentro da corporação ja tentava buscar os caminhos dos valores
que me pareciam ser mais alinhados com amor, afeto, cuidado - o que não via muito ali
dentro e que me faziam falta. A decisão de saída, depois que encontrei melhor meu
propósito, fez muito sentido. 

O processo, com a Renata, é um constante vigiar dos motivos que acionam seus gatilhos de
medo ao longo da jornada de libertação e entrega.

É uma jornada de reconexão interna em busca do seu caminho, com uma profissional fora de
série e que ja vivenciou os mesmos desafios."

 
Gabriela M. - ex-Head da Ambev



"Sentia um desalinhamento meu com as atitudes e as decisões da empresa, aquilo não
reverberava mais em mim, me incomodava muito. 

O trabalho com a Renata me trouxe alguns pontos que foram muito relevantes A primeira
coisa muito importante foi descobrir o que eu gostava mesmo de fazer dentro da minha
atuação profissional, veio à tona uma questão do ensino, dessa liderança de treinamentos,
de passar conhecimento de ajudar as pessoas a aprenderem.

E o segundo ponto que para mim foi muito forte e memorável, que mudou muito a minha
percepção de vida, foi numa sessão de thetahealing onde eu entendi que eu fazia  muitas
coisas porque quando eu era criança eu tinha esse gatilho de fazer as coisas para falar com
meu pai que eu tinha direito a algo. Até hoje eu paro no meu centro e penso se eu estou
fazendo muito deliberadamente para provar algo. Então essa foi uma transformação muito
importante do nosso trabalho, que eu levo hoje pra vida profissional e pessoal"

Anna C. - ex-Diretora de Trade Marketing



Um mentor experiente, que já trilhou o caminho, traz
ritmo ao processo, te ajuda a evitar armadilhas e a
cumprir seu objetivo. Ou seja faz você economizar,
tempo, dinheiro e energia ao não ter que errar até
aprender. Só por isso o investimento já valeria. 

Porém aqui tem algo ainda mais VALIOSO por ser
uma mentoria que inclui também sessões de cura
energética para:

 tratar medos, crenças e bloqueios que te impedem
de fazer o movimento
ajudar a manifestar a vida que você gostaria de ter

É um investimento que você faz uma vez e colhe
para sempre os resultados.

IMPORTÂNCIA DE INVESTIR EM UMA MENTORIA



Encontros individuais

Sessões semanais ONLINE

Duração do programa: em média 5 meses

Inclui leitura completa do seu Mapa KIN

Investimento: R$ 9.663 via PIX ou 

      ou em 6x de R$ 1.842 no cartão

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 
DA TRAVESSIA PARA SUA NOVA VIDA:



Para contratar a Mentoria ou fazer
perguntas entre em contato comigo:

Whatsapp: +55 11 96601-9995
Site: www.renatabarreto.com.br

email: por.renatabarreto@gmail.com
Insta: @por.renatabarreto



Renata Barreto

Será uma imensa ALEGRIA te acompanhar nessa TRAVESSIA!


