
Workshop I— 14 de Abril ás 15:00h 

 "Harmonizando nossa vida com cristais" . 

Na palestra poderá aprender a escolher seu CRISTAL PESSOAL- LIMPAR ,ENERGIZAR e PROGRAMAR  

seus cristais e criar seu altar de cristais!  

* Duração 1 hora     * Palestra Gratuita     * Inscrição obrigatória. 

 

Workshop II—  12 de Maio as 15:00h 

" O poder dos cristais"  

Os cristais  têm o poder de emanar e absorver diferentes tipos de energia ao nosso redor, qualidade que faz 

com que os Cristais sejam capazes de reequilibrar nossos campos energéticos. Também usados na cura e 

em muitas terapias, uma delas o Reiki. 

Mas os Cristais também têm poderes Mágicos, que podemos utilizar no nosso dia a dia. 

Neste workshop vamos aprender como utilizar os cristais para atrair 

prosperidade, amor, harmonizar ambientes, afastar energias negativas e muito mais. 

* 2 horas cheias de magia     *Inscrição obrigatória     * Vagas limitadas. 

 

Workshop III— Data a combinar  em Junho. 

" Os cristais para cada Signo" 

Estamos habituados a utilizar os Cristais para dar sorte, protecção, e sabedoria. 

Seguramente muitos conhecem qual é o cristal de seu Signo solar, mas nem todos tem o conhecimento de 

que nós somo muito mais do que um SIGNO , na realidade nós somos o conjunto dos 12 Signos do Zodíaco. 

Nesta palestra cada participante vai saber qual é a pedra de seu SIGNO SOLAR, mas também qual cristal 

pertence a seu SIGNO LUNAR e qual é o cristal que vai ajudar a trabalhar seu SIGNO ASCENDENTE. 

Com ajuda da Astrologia, vamos trabalhar estes três pontos importantíssimos do Mapa Natal. 

Esta palestra vai ajudar a saber escolher qual é o cristal correto para cada necessidade, seja afirmar seu EU, 

trabalhar suas emoções e tirar maior partido dos pontos fortes da sua personalidade. 

Vamos trabalhar juntos para o nosso crescimento interior. 

Todos os participantes deveram enviar seus dados para poder ter no dia da palestra seu MAPA NATAL . 

* Duração 2 horas     * A Palestra é GRATUITA     * Iinscrição é obrigatória 

. 
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