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 A MAGIA DO

MOVIMENTO
Após 25 anos de investigação teórica e prática em 
„movimento e significado“, aprendi que existe uma 
ferramenta mágica que todos nós devemos usar da 
melhor maneira possível: 

É o nosso movimento, a nossa acção. 

Com o desejo na minha mente e no meu coração de 
ajudar a desenvolver uma acção sinergética melhor 
neste mundo, disponibilizo esta formação. 

Bem-vindo ao Club da „Magia da Consciência do 
Movimento, da Análise do Movimento, da 
Inteligência do Movimento“. 

Dania Neumann 
Analista do Movimento RDAM 

Psique.Soma.Motricity

www.danianeumann.com 
pt.danianeumann.com 

info@danianeumann.com 

O que ganha ao participar neste 
Treino de Competências ? 

★ Uma nova perspectiva de si próprio e dos outros 

★ Vai dar-lhe a conhecer a sua interacção não verbal e 
proporcionar-lhe novas experiências emocionais 

★ Leva-o(a) desenvolver o seu potencial do movimento/ 
da acção 

★ Aumentará o seu potencial criativo 

★ Dá-lhe a oportunidade de perceber como os seus 
movimentos/ações estão conectados às suas emoções 
e à percepção de si próprio 

★ Irá relaxar mais facilmente também em momentos 
críticos da sua vida 

★ Irá alcançar serenidade 

★ Desenvolverá o LEADER que há em si, a voz interior 

★ Obterá habilidades para motivar os outros a fazer 
novas experiências e a mudar perspectivas 

O MOVIMENTO É ENERGIA EM ACÇÂO! A ENERGIA 

SEGUE À ATENÇÃO. SENTE, INTENTA, AGE!   

Desenvolver a sua inteligência do movimento significa 
ficar consciente das emoções, dos sentimentos, das 
acções e interacções, aprendendo a perceber corpo, 
mente e espírito através da intervenção da Análise do 
Movimento e assim começar a ficar capaz de agir com 
as melhores intenções para si próprio, para os outros e 
para o meio ambiente.     

„The ability of embodiment to resonate change is an 
indication of healthiness. The development of the 
embodiment is a process of emotional conflict and 
resolution and the ability to experience emotional 
conflict is the psychodynamic impetus of the growth 
process. The inability to experience a specific 
emotional conflict is thus an indication of illness“.  
Cary Rick (Founder of Movement Analysis) 
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Introspecções científicas e espirituais nunca 
foram uma contradição. Para entender a não-
dualidade temos de viver a dualidade. Somente 
através de viver, ser, fazer podemos obter uma 
percepção da não dualidade. 

Ao entrar em contacto com a realidade, ficamos 
preparados pelo desconhecido. O desconhecido 
é a base para a investigação científica e 
espiritual e assim a fonte da pesquisa e do 
processo criativo.  

A fixação em padrões de movimentos/ações 
deixa-nos ficar presos nos condicionamentos 
adquiridos ao longo da vida ou já na parte 
preverbal da existência e bloqueia assim tanto a 
vida privada como a vida profissional. 

Existe uma maneira de quebrar estes 
padrões pouco saudáveis imediatamente! 

A percepção através da Análise do Movimento, 
método Cary Rick, traz-lhe consciência do 
movimento/da acção e ajuda a alterar os 
padrões  que bloqueiam a sua vitalidade, 
desenvolvendo o seu pleno potencial.   

Aprenda Fazendo! Seja a sua Acção! 

12 DIAS ESPECIAIS! 
O SEU COMPROMISSO PARA MELHORAR A SUA 
SAÚDE, PARA OBTER UMA PERCEPÇÃO CLARA, 
PARA „INSIGHTS“ PROFUNDOS E PARA UMA 
VISÃO CRIATIVA ! 

 Seminário 1   -  24/25 de Fevereiro    2018 
 Seminário 2   -    7/8   de Abril            2018 
 Seminário 3   -  16/17 de Junho         2018 
 Seminário 4   -    1/2   de Setembro   2018 
 Seminário 5   -  27/28 de Outubro      2018 
 Seminário 6   -    1/2   de Dezembro  2018                                               

  
 LOCAL: Casa de Oracão Santa Rafaela Maria,  
 Rua de Santa Rafaela Maria, 2950-290 Palmela 
 
 CUSTOS: Todas as taxas incluídas: 2150 €.  (Formação, quarto 
 individual ou duplo para 12 dias, pequeno almoço, almoço e  
 jantar). 
 Pessoas que não querem alojamento : 1700 € (comida à parte)  
   
 A inscrição é válida mediante1) -  Entrevista de admissão no  
 skype, contactar info@danianeumann.com or mobile: 918344064  
 2) através de pagamento 1700 € or 2150 € até ao dia  
 18 de Fevereiro 2018 a conta de Dania Neumann   
 N.I.B 003521440002026653083 e preenchimento do formulário de 
 contacto em pt.danianeumann.com 

 O número de participantes está limitado a 12 pessoas! 

A Magia do Movimento                                                    
Movimento „em Processo“ - Movimento e Coaching 
O Treino de Competências Análise do Movimento é para todas as pessoas que querem desenvolver o seu pleno 
potencial do movimento/da acção na relação com os outros, na sua diversidade cultural, profissional e no ambiente 
privado. Esta formação é dirigida a professores, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, educadores de infância, 
psicólogos, actores, terapeutas, fisioterapeutas, dançarinos, psicanalistas, coaches, gestores e a todas as pessoas que 
desejam obter um profundo conhecimento de „movimento e significado“para benefícios pessoais e profissionais.

A Magia revela o extraordinário no ordinário. 
Aprender a fazer a acção adequada no 
momento certo é o resultado mágico do 
movimento do dia a dia.

Ser capaz de resolver conflitos é um sinal de saúde. 
Assim, respira profundamente e age! 
Páre, ande, rápido, lento, corra, pule, senta-se, relaxe,  
deita-se, levante-se, fique parado, aumente a força, 
coordene, brinque com o peso, utilize o  
espaço, resista, fale, cante, perceba, fique atenta,  
sinta, compreenda, analise ……. RELACIONE-SE ! 

Horário dos 
Seminários 

Sábados:   9.30h to 18h 
Domingos: 9.30h to 17h
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