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Muitas vidas em uma: o jeito Cibele de viver.
É uma história e tanto!

va o próprio dinheiro.

Cibele Dias seria dançarina. Mas quis Deus que ela
vivesse muitas vidas em
uma!

Estudou artes e psicologia.
Já trabalhou com publicidade, vendas, moda, e
empreendeu no ramo da
beleza. Atualmente flerta
com a espiritualidade e em
como ajudar as pessoas a
partir de tudo o que já viveu e pesquisou.

Deixou o interior de Minas Gerais rumo à independência cedo, aos 17.
Mas antes disso já ganha-

Das plantações mais importantes da vida, colhe a
cumplicidade de uma relação de 10 anos com Gustavo e o privilégio da ajudar a formar um ser: Olívia, de 9 anos, filha do
casal.
A busca por experiências
pauta o modelo de vida de
Cibele.

Depois de se estabelecer
em São Paulo e de experimentar um novo modelo

de rotina no Recife, hoje
a família desvenda a incrível aventura da expatriação.
A mudança para os Estados Unidos foi em outubro
de 2017. A família partiu
com a proposta de incluir
na bagagem a fluência em
um outro idioma e o modo
de vida em uma outra cultura.
Os bônus de uma expatriação são enormes, mas os
ônus podem ser muito
doloridos. Falamos aqui
da distância de gente querida.
Tudo bem que tem internet...

Nesta edição:
O que: visita dos pais.

Quando: em maio.
Onde: Estados Unidos.

Porque: matar a saudade.

Como: papeando, passeando,
descobrindo.
Desafio: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Tem rede social...
Estratégias Poderosas
 Usar roteiro por escrito e
com datas, atividades e
locais de visita.

A viagem que Cibele não vai viajar, mas vai curtir.
Cibele já desbravou belezas brasileiras, já mochilou pela Europa, já encarou alguns mistérios da
América do Sul, mas nenhuma dessas viagens
está provocando tantos
sentimentos como a que
ela está prestes a viver.

Na verdade, essa viagem
da qual iremos falar nem
será feita pela Cibele, mas
sim, ela está participando
ativamente do planejamento de cada detalhe.
Única mulher e filha mais
velha de três irmãos, Ci-

bele nunca ficou tanto
tempo sem ver os pais: 16
meses e contanto...por isso
a agitação dos últimos
meses, em maio os pais
dela desembarcam em
Orlando.
Coração a mil?

 Criar um cardápio.
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
 Ter em mente que não mudamos ninguém, mas mudamos o nosso olhar!

Os preparativos: ansiedade e angústia.
Distância, custos, burocracia poderiam justificar tamanho intervalo, fato
é que ninguém planeja viver uma
saudade tão grande. O planejamento
é que os pais de Cibele fiquem 45
dias nos Estados Unidos.
Será a primeira viagem para o exterior de xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Cibele está de olho no bem estar
deles, afinal, serão 11 horas de voo.
Por isso o dia da chegada terá clima
de spa. Depois dos muitos beijos e
abraços apertados, a filhota planeja
um dia relax, de banho bom, comidinhas calorosas, muito cafuné e

xxxxxx xx xx xxx xx xx x
x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx.

papo leve.
Apesar de toda a alegria com o reencontro,
tem um cisco, uma
coisa que pode parecer
invisível aos outros
mas que está incomodando de montão.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx Cibele toma o que é dela
xxxxxxxxxx xxxxx
por direito e

O ponto positivo é que ela
já sabe que não consegue
mudar um comportamento tão antigo, tão arraigado. Xxxxxx x
xx xx x
xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x x x x x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

A estratégia para fazer desse reencontro o melhor de todos.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x x xx x x xx x x x xx xx x x x xx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Por isso Cibele já está trabalhando
em um roteiro de viagem bem detalhado. A ideia é passear em um dia e
descansar em casa no outro, tudo
para não deixar a rotina exaustiva.
Cibele também já está preparando
um cardápio, de olho nas habilidades da mãe na cozinha. Claro que
ela não vai perder a chance de estocar as receitinhas da mãe.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A visita tem tudo para ser um sucesso! Serão momentos inéditos e especiais para todos!

Sobre VosZ
VosZ é um programa da Leve que
proporciona o autoconhecimento
através da palavra.
VosZ nasceu da aglutinação de VOS
- você em Latim - e VOZ, a sua voz.
Por que o Latim? Porque é a base da
nossa língua. É com a palavra em
português que, nós
brasileiros,
damos forma e significado ao que
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passa pela nossa mente e pelo nosso
coração.

Entre em contato:
contato@leveorganizacao.com.br

Por que voz? Porque é a voz que
torna a escuta possível. Nesse
programa, ela não precisa ser necessariamente - audível para os
outros. O que ela precisa é estar
bem clara para você, para que você
possa se ouvir! Parabéns por ousar
escutar-se!

VosZ

