
CAROLINA FREIXO
Coach Ontológica| Facilitadora de CNV.

“Nosso maior empreendimento é nossa vida diária”

www.carolinafreixo.com.br
contato@carolinafreixo.com.br
Whatsapp: 11.981935605
Insta: @conexao_natural

TIME CONEXÃO

Formada em Arquitetura de Interiores pela Faculdade de Belas
Artes, sempre foi apaixonada pelo desenvolvimento humano e pela
natureza. Na busca por harmonizar o homem com a Natureza, seu
tempo e espaço. aprofundou-se nos estudos sobre Feng
Shui (Ciência Milenar Chinesa, desenvolvida através da observação
das forças do Universo sobre os seres Humanos).
Sempre manteve um contato pessoal com o Universo de Humanas,
em busca de atender seu desejo por desenvolvimento e entender
as necessidades individuais de cada cliente.
Iniciou sua transição de carreira em 2011,, a convite da Woman to
Be, fez sua primeira formação em Coaching com foco em qualidade
de vida, relacionamentos e carreira. Se tornou analista
comportamental e Professional Coach pela Sociedade Latino
Americana de Coaching, e adotou o COACHING ONTOLÓGICO
como metodologia quando se formou no INSTITUTO APPANA
MIND.
Encontrou na prática de MINDFULNESS e na COMUNICAÇÃO NÃO
VIOLENTA mais ferramentas para ajudar as pessoas a despertarem
a consciência para a sua natureza.
Desde de 2014, Carolina trabalha como coach fazendo
atendimentos presenciais ou a distância



TIME CONEXÃO

“Acredito que a nutrição vai muito além de traçar estratégias
alimentares é entender a necessidade individual para nutrir o corpo
e a alma.”
Amante dos esportes desde a infância, Gabi cresceu com um
lifestyle saudável. Naturalmente, a nutrição entrou em sua vida por
prazer e como ofício.
Formou-se em 2004 (Universidade São Camilo). Logo depois,
cursou a pós graduação em Nutrição Clínica Funcional; Pós
graduação em Fisiologia do Exercício (UNIFESP), envolveu-se com
as áreas de Suplementação Ortomolecular e atualmente esta
cursando a Pos Graduacao em Nutrição Bioquímica aplicada no
Esporte.
Começou a carreira atendendo em consultório de endocrinologia e
clínica de medicina esportiva; teve uma empresa de consultoria
voltada para áreas de marketing e wellness para grandes empresas
e há muitos anos atende em seu consultório particular onde dedica
seu tempo ouvindo atentamente as necessidades individuais de
cada paciente.
Gabi enxerga a Nutrição como o equilíbrio entre o corpo e a saúde,
aliada ao prazer e felicidade. Nesse sentido, cada pessoa merece
exclusividade e necessita de cuidados personalizados.

GABRIELA PEREIRA
Nutricionista Funcional e Esportiva

“A nutrição vai muito além de traçar estratégias 
alimentares é entender a necessidade individual para 
nutrir o corpo e a alma.”

Whatsapp: 11. 944.488.590
Insta: @nutri_home
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Idealizadora e fundadora da Momento Conexão, empresa voltada para
o desenvolvimento humano, Rajany está há 20 anos no caminho do
autoconhecimento e da meditação tendo experienciado diversas
escolas e caminhos.
Atua desde 2003 como psicoterapeuta e desde 2007 como coach e
trainer, promovendo o desenvolvimento de pessoas, individualmente e
também coletivamente, através de treinamentos, cursos e grupos de
meditação para pessoa física e jurídica. Possui certificação
internacional como Executive, Professional & Personal Coach, pela SBC
(Sociedade Brasileira de Coaching). Formada também em
Bioenergética, Reiki, Renascimento, Eneagrama, Técnicas de meditação
(Transcedental, Meditações Ativas de Osho, Deeksha) e por último se
formou Oneness Trainer e Advanced Trainer pela Oneness University,
India. Apaixonada por este universo, segue se aprimorando e
crescendo neste caminho do desenvolvimento humano.

RAJANY FREIXO
Terapeuta e Facilitadora de Meditação

“ Viver em CONEXÃO é de fato, viver! ” 

Blessing Evening - 2ª feira 20hs -Espaço Arhka - R. Mourato 

Coelho, 134. / 5ª feira 20hs -Espaço Natividade - R. Natividade,72.

www.momentoconexao.com.br
Whastapp: 11.98353-8733 - Insta:@rajanyfreixo
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Instrutora de Yoga, yogini, artesã, estilista e apaixonada pela natureza.
Praticante de Yoga há 10 anos, formada pelo Premananda Yoga School
por Pedro Franco e em Hatha Vinyasa com Camila Reitz trabalhando
diretamente como sua assistente.
Ao longo de sua trajetória, participou de diversos workshops com
professores como Raquel Peres (Yoga Multidimensional), Rafael Bogoni
(Vinyasa), Osnir Cugenotta (Hatha Yoga) e Micheline Berry (Liquid
Asana).
Trabalhou durante 12 anos em ambiente corporativo como estilista em
grandes marcas de moda e encontrou na sua prática pessoal um
caminho para manter-se conectada com seu ser.
Hoje dedica-se a ensinar essa prática milenar. Em suas aulas procura
oferecer todas as ferramentas para que cada aluno tenha uma
melhora na sua qualidade de vida dentro e fora do tapete.
Respeitando, explorando emoções e limitações. Seu objetivo nas aulas
é levar leveza, beleza, alinhamento, equilíbrio e liberação do fluxo de
energia pelo corpo; trazendo foco para o momento presente através
da respiração consciente.

LILI BIANCARDI
Instrutora de Yoga e Artesã

"Tudo o que precisamos já existe dentro de nós, nossa real 
natureza é perfeita e abundante"

lili_biancardi@hotmail.com
Whatsapp : 11 99886-2400
Insta: @lilibiancardi | @oi.morada


