
ENCONTRO  DHUP  COM

DR.

FABIANO
GOES
 



Dr. FabianoGoes

ONTOANALISTA
PRESIDENTE DO CÍRCULO INTERNACIONAL DE ONTOANALISE

O Sistema de Desenvolvimento Humano

em Plenitude - DHUP foi idealizado e

sistematizado pelo Dr. Fabiano Góes, e

reúne um conjunto de ensinamentos e

metodologias que visam à alavancagem e

à aceleração do crescimento pessoal; bem

como à promoção da disciplina da mente

com o intuito de garantir uma vida de

plena.



Sistema DHUP
O processo

Todo o processo de formação promovido pelo DHUP é pautado na tríade indivisível

de condições internas; condições externas; e relações interpessoais.



O DHUP
possui três modalidades on line
de formação:

DHUP Club, cujo objetivo é ofertar aos seus participantes

ferramentas para que se possa viver em plenitude.

DHUP Black, no qual há uma potencialização dos

conhecimentos da modalidade Club, com foco na

aprendizagem ainda mais prática do conteúdo, por meio de

mentorias em grupo.

DHUP Philosophy, a partir da disseminação dos

conhecimentos de filósofos da antiguidade e

contemporâneos promover o desenvolvimento humano.



 

Eventos
Além da modalidade on line, o Sistema

DHUP promove, todos os anos, encontros de

imersão presenciais.



Três dias de imersão
que transformarão a
sua vida
O Encontro DHUP é um encontro

de pessoas, para pessoas e que

aproxima pessoas. Portanto, nosso

objetivo é ter um encontro

presencial onde as pessoas não

são um número a ser alcançado,

mas uma mente a ser

transformada; por isso, primamos

por um grande evento pequeno,

com no máximo 45 participantes,

pois queremos que você tenha, de

fato, a oportunidade de dirimir as

dúvidas que a impedem de ser

transformada.



O caráter intimista
marca registrada dos encontros DHUP

... dá naturalidade e densidade ao processo de transformação de vidas.

 

As pessoas exploram um conteúdo expositivo, experimentativo e reflexivo. Além da possibilidade de

participar de mentorias em grupo que adensam mentalidades novas e descontroem as crenças

arraigadas, por meio da interlocução entre participantes e o seu mentor, Dr Fabiano Góes.



POR QUE PARTICIPAR
DO ENCONTRO DHUP?

Aumentar a
autoestima por

meio de
eliminação de
processos de

autossabotagem

Romper com

crenças limitantes

Fortalecer o
senso de

comunidade e
pertencimento ;

Promover o auto

equilíbrio

emocional

Despertar para
vida em

plenitude

Ressignificar o que

é ser mulher

Networking

Desenvolver

mecanismos para

superação de

problemas



Brasília
25 a 28 de 

Outubro de 2019

P r ó x i m o  E n c o n t r o



Acesso ao Evento
Material de Apoio
Camiseta do Evento
Estação de água e café
Coffee Break (26 e 27 de Outubro)

Atividade de Boas Vindas (25 de Outubro)

Jantar (26 e 27 de Outubro)

Mentoria em Grupo
Certificado de Participação

PLATINUM
 

Acesso ao Evento
Material de Apoio
Camiseta do Evento
Estação de água e café
Coffee Break (26 e 27 de Outubro)

Atividade de Boas Vindas (25 de Outubro)

Jantar (26 e 27 de Outubro)

Mentoria em Grupo
Certificado de Participação
3 diárias no Hotel evento em quarto duplo
Máscara de Sono com Logo do Evento
Brinde surpresa

DIAMOND



R$ 2400 OU 

 

PLATINUM
 

R$ 3300 OU
 

DIAMOND

Ingresso Ingresso

COMPRE AGORA
       https://pag.ae/7USiHhczu

COMPRE AGORA        
 https://pag.ae/7USiGEojn

240,9612x 12x

321,28

https://pag.ae/7USiHhczu
https://pag.ae/7USiGEojn


contato

EMAIL :

encontrodhupers@gmail.com

TELEFONE/WHATSAPP

GES PRODUÇÃO DE EVENTOS

+55 (21) 974507749

 



 
CRIAÇÃO : 

DR FABIANO GOES 

 

PARCERIA : 

ASMARQUESASBR
 

REALIZAÇÃO : 

GES PRODUÇÃO DE EVENTOS


