
A GRANDEZAA GRANDEZA  
DESSA MULHERDESSA MULHER

A sua melhor versão merece o melhor programa terapêutico!

Obtemos respostas; 
Abrimos as portas para o novo; 
Viramos nossas chaves; 
Reconectamos com a nossa essência; 
Curamos nossas feridas e traumas;
E vamos para a AÇÃO.

O atendimento individual personalizado é o lugar
seguro onde juntas podemos mergulhar no
profundo da nossa alma. 

É o lugar que: 

Familiares; 
Relacionamentos amorosos;
Trabalho, carreira e questões profissionais;
Prosperidade e a sua relação com o
dinheiro;
Emocional e nosso EU interior; 
Autoconhecimento e missão de vida; 
O seu FAZER, AÇÃO e REALIZAÇÃO no
mundo.

Nas sessões terapêuticas trabalhamos as
questões: 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Mesa Radiônica e Radiestesia;
Método GTD e Coaching;
Programação Neurolinguística;
Hipnose Clínica - Reprogramação Mental;
Constelação Familiar;
Reiki e Meditações;
Tarô Terapêutico.

Algumas das Técnicas abordadas nas sessões
terapêuticas: 

O QUE MAIS É POSSÍVEL? 

TÉCNICAS TERAPÊUTICAS



O Grupo de Mindset e Inteligência Emocional
foi criado para você que quer viver a sua
melhor versão. 

Idealizado para pessoas, que tem dificuldade
em iniciar projetos e realizar seus objetivos.

Os nossos traumas e medos podem nos impedir
de chegar ao lugar que queremos. Dessa
forma, nesse grupo por meio das técnicas
terapêuticas, você irá aprender como
ressignificar seus medos, bem como gerir suas
emoções, fazendo com que o seu inconsciente
trabalhe ao seu favor.

Além disso, você têm total acesso aos métodos  
de coaching, que te auxiliarão nos seus
objetivos e metas. 

Grupo no Telegram; 
Encontros Online pela plataforma Zoom; 
Duração de 2 (duas) horas; 
Toda Quarta-feira às 20h;
Planejamentos e materiais completos em
PDF;
Técnicas de Reprogramaçao Mental; 
O Conteúdo ficará gravado e disponível
para os integrantes do grupo.

Encontros semanais durante 2 (dois) meses. 

GRUPO DE MINDSET E 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Pilares do Mindset
Rapport
Técnica de Autorresponsabilidade;
Técnica de Automotivação; 
Reprogramação Mental;
Ancoragem; 
Reconhecimento dos Dons e Talentos;
Programação Neurolinguística;
Coaching

Algumas das Técnicas abordadas no grupo de
Mindset e Inteligência Emocional

COMO FUNCIONARÁ?

TÉCNICAS TERAPÊUTICAS



O Workshop - A Jornada da Prosperidade foi
criado para você que quer vivenciar o poder
da atração da prosperidade em sua
totalidade. 

O que está te impedindo de prosperar? Como
é a sua relação com o dinheiro? 

Vivencie essa experiência incrivel e obtenha os
conhecimentos cabalísticos e radiestésicos.

Libere-se para viver o melhor dos mundos!

Transmitido pela plataforma Zoom; 
Link enviado por e-mail; 
Evento único e online;
Duração de 3 ou 4 horas;
Necessário informar Nome Completo e
Data de Nascimento após a compra, para
o e-mail: guiadaterapeuta@gmail.com

Evento único que ocorrerá no dia 

28.03.2021 às 14h00. 

WORKSHOP - "A JORNADA
DA PROSPERIDADE"

Numerologia Cabalística
Radiestesia
Ciclos Lunares
Astrologia
Mesa Radiônica
Runas

Algumas das Técnicas abordadas no Evento
Online - "A Jornada da Prosperidade":

COMO FUNCIONARÁ?

TÉCNICAS TERAPÊUTICAS



O Clube foi idealizado para você, que quer
imergir num autocuidado profundo,
promovendo saúde espiritual, corporal e diária,
além de um bem-estar revigorante. 

Dicas, estudos e materiais diários, para você
começar o dia muito bem!!

Experiências incriveis e imersões no autoamor.

Acesso por 3 meses completos; 
Grupo do telegram; 
Meditações, podcasts e materiais diários; 
90 contéudos;
Todos os dias.

O Clube - "Cuide-se todos os dias" tem: 

CLUBE - "CUIDE-SE 
TODOS OS DIAS"

Meditação;
Reiki;
Autocuidado;
Aromaterapia;
Terapia com Florais;
Fitoterapia;
Cromoterapia.

Algumas das Técnicas abordadas no Clube:

COMO FUNCIONARÁ?

TÉCNICAS TERAPÊUTICAS



A Biblioteca Terapêutica é um dos meus
maiores projetos.

Todos os livros, mapas e materiais são autorais
e disponibilizados na nossa área de membros.
Lá você terá acesso a todo contéudo. 

Na nossa área de membros, você terá acesso á
60 conteúdos incríveis distribuidos durante um
ano.

Área de Membros exclusiva;
Minimo de 60 conteúdos durante um ano; 
Acesso por um ano à biblioteca online;
Você pode baixar o conteúdo e ler em
qualquer dispositivo eletrônico; 
Grupo do Telegram; 
Mapas Personalizados de Numerologia e
Astrológico;
Necessário enviar Nome Completo de
Batismo, Data e Hora do Nascimento, para
o email guiadaterapeuta@gmail.com, após
a compra.

BIBLIOTECA TERAPÊUTICA
E MAPAS PERSONALIZADOS

Mapa Numerológico Pessoal;
Mapa do Ano; 
Mapa Numerológico Empresarial;
Mapa Astral - Natal
Mapa das Progressões - astrologia

Quais mapas podem ser personalizados?

COMO FUNCIONARÁ?

MAPAS PERSONALIZADOS


