• MANDALOTERAPIA • RECONEXĀO ELEMENTAL •
• TERAPIA ENERGÉTICA CORPORAL •

Permita-se transcender o
conhecido numa costura entre
silêncio e vitalidade.
Transformando dor em poesia
e prazer em expansão.
Vamos olhar juntas através da
janela da Alma.

Local: Portal D`Águia Fluorita Holambra, SP
Datas: 12. 13. e 14.08.2022
Abertura na sexta feira às 18:00
Encerramento no domingo às 15:00

MANDALOTERAPIA - Despertar da
consciência através da conexão com
a geometria sagrada. Movimentos
corporais e experimentos artísticos.

Facilitadora
Dani Piasécki

Numa jornada profunda de
autoconhecimento encontrou seu
propósito de vida: ajudar outras pessoas
na descoberta de si mesmas.
Apaziguadora por natureza, Artista não
convencional, conectada com os
elementos da natureza , Intuitiva,
Farmacêutica Industrial e Homeopata,
especializada em sistemas de qualidade,
Antropósofa, Iniciada em Alquimia e
Ciências Ocultas, Designer de Interiores
especializada em otimização de
ambientes e harmonização energética
através da metafísica chinesa,
Mandaloterapeuta criadora de método
próprio, Canalizadora de mandalas
intuitivas, formanda em aromaterapia,
Practitioner em PNL.

Facilitadora Nayane
Antariyi
Buscadora e eterna
aprendiz do próprio corpo e
jeito de viver. Terapeuta
holística e praticante do
auto-conhecimento.
Dedico-me a prática de
saberes ancestrais através
do contato com a natureza e
os 5 elementos (fogo, ar,
terra, água e éter).
Bioarquiteta, estudiosa de
geometrias sagradas e
estudos alternativos
(Bioconstrução/
Permacultura/ Paisagismo /
Agrofloresta/ Ayurveda,
Feng Shui/ Vasthu Shastra).

RECONEXĀO
ELEMENTAL
Cantos sagrados, tambor
xamânica, rezo,
saberes ancestrais,
contato com os cinco
elementos da natureza;
terra, fogo, água, ar e
éter.
Um convite ao despertar
do brilho interior.

Facilitadora
Yasmim Hulme
Terapeuta Corporal,
Reiki Master e ex
bailarina. Nascida em
Niterói, RJ, atualmente
morando no interior
da Alemanha.
Em formaçāo no Core
Energetics e no
Facilitador Pathwork.

"Dedico-me ao processo
de auto-criaçāo,
experimentando
caminhos de investigaçāo
e libertaçāo. Todo Corpo
em verdade é um Corpo
em poesia. E o meu
maior prazer é estar
junto desses."

TERAPIA ENERGÉTICA CORPORAL
Meditações ativas e passivas, técnicas respiratórias
e experiências sensoriais de integraçāo.

Investimento: R$ 1.530,00
Inclui hospedagem, alimentaçāo e
translado do hotel para o centro
terapêutico.
Contatos para maiores
informações:
019 99704-8747
067 98112-3954
Link de inscriçāo
021 99609-4490

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdPBLBGTIAsrxyAsoYvOu3_gCixkMOeH
fm-2w4OTB9WG6wO8A/viewform?
usp=sf_link
Nubank
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CPF: 136.257.557-77
Yasmim Hulme

