O seu evento da primavera na
Casa Musiké em Leiria
É com muita alegria que o convido a participar no
Curso Ho'oponopono
Com a palestrante e autora de livros
Juliana De’ Carli!
-06 DE ABRIL
Horário | 9.00h - 19:00h
Promete ser um Dia "Alternativo", Intenso, Revelador e Terapêutico...
Conteúdo teórico-prático para Fundamentação da Técnica e Expansão de Consciência.
Inclui Meditações Ho'oponopono, Mindfulness e de apoderamento!!!

Ho'oponopono... A incrível Arte de Cura dos Antigos Kahunas do Havaí!!!
Método Ancestral havaiano para sanar problemas e resgatar a verdadeira identidade

Síntese dos Conteúdos do Curso
» Respiração
» Respiração-Há
» Meditações
» Introdução a Física Quântica
» Energia e Matéria
» Pensamento e Co-Criação
» Universo
» Atividades de purificação com Ho' oponopono
» Atividades de Coaching de Vida
» O Poder do Mantra
» Origem
» Princípios
» Responsabilidade; Vitimização; Culpa
» Ego
» Estágios do Despertar
» Equilíbrio do(s) “Eu(s)”lu
» Traumas
» Oração para antepassados, libertação.
» Práticas de Purificação
» Saúde holística
» Descrição do seu Dia de Nascimento de acordo com a Numerologia Cabalística.
(via email posterior ao curso).
» Na visão da Kabbalah

Obs: O conteúdo não é todo descrito aqui. Somente vivenciando para compreender o que aprendemos neste dia 💟
Horário | 9.00h - 19:00h Curso

Inclui:
No curso é dado um exemplar do livro Ho' oponopono-método de autocura havaiano, material de prática, certificado digital,
coffee break
além de um dia muito agradável, libertador e de muito crescimento.
Pré- requisito:
Chegar descansado, sem expectativas e aberto a receber.
Valor:
143 euros

Forma de pagamento:
Depósito bancário, transferência, dinheiro.
É feito o pagamento adiantado de uma parte do valor como pré-inscrição ou à vista na inscrição.
Inscrição:
Informações na Ficha de inscrição.
Obs: Enviar comprovativo e ficha de inscrição para reservar sua vaga (vagas limitadas)
Local: Casa Musiké em Leiria

Rua Estrada da Figueira da Foz, Loja 169
Almuinhas
2415-766 Leiria
geral@casamusike.pt / 910604792 / 244 201 466

Quem é Juliana De' Carli?!
Cresceu acompanhando o seu pai Johnny De’ Carli, em Cursos, Consultas/Tratamentos, Viagens e Aprendizados.
Conquistou uma vasta bagagem espiritual nos seus estudos e experiências tornando-se uma Líder Espiritual especialista em
Reiki (Mestre), Karuna Reiki; Ho’ oponopono (Mestre); Numerologia Cabalística e Life and Spiritual Coaching.
Palestrante e Autora de três livros sobre Ho’ oponopono e Consciência, publicados no Brasil, Espanha e em toda a América
Latina e Portugal. Entre eles o Best-Seller Ho’ oponopono Universal - Método de Autocura Havaiano.
Ho'oponopono?!
Venha aprender e praticar esta profunda e milenar técnica havaiana que trabalha na limpeza de memórias indesejadas e na
mudança de padrões de pensamentos negativos/limitantes que são capazes de criar bloqueios energéticos que
impedem o fluir natural da sua vida.
Mergulhe num só Universo de informações que te irão favorecer, tornando-o mais consciente de si próprio e das suas
verdadeiras potencialidades, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal.
Ho’ oponopono permite-nos vigiar e transformar os nossos pensamentos no dia a dia... memórias que podem ser advindas de
factos que nos trouxeram alguma dor emocional, física, traumas, crenças ou emoções negativas. Estes bloqueios, além de se
fixarem e fragilizarem a sua energia, possuem informações que vibram para o Universo e que através da Lei da
Acção/Reacção acabam por atrair novos problemas impedindo, consequentemente, que alcance dos seus objectivos e/ou
propósito de vida.
Ho’ oponopono é indicado para problemas: físicos; emocionais; mentais; espirituais.
Compreender seu funcionamento traz clareza e um novo posicionamento pessoal na vida!!!
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional,
Grata.
Até Breve!

Juliana De´ Carli

