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sse curso foi pensado para desmistificar 

conceitos paranormais ou extra-normais, 

procurando explicá-los e contextualizá-los 

dentro de um ponto de vista científico. 

As capacidades paranormais de muitas 

pessoas as levam frequentemente a se isolarem 

por não saberem lidar com elas, e assim se 

pensou num aprendizado que possa ensinar 

a canalizar essas capacidade para obtenção 

de resultados positivos na vida pessoal, social, 

profissional, etc.

Se eu modifico a forma como observo o mundo, eu 
mudo a minha realidade

Segundo a psicologia cognitiva, 95% dos obstáculos que 
você vê na sua vida são projeções da mente

Vida não é um campo de batalha, mas sim um campo de 
possibilidades para que você se realize e seja feliz

Nós estamos aqui para modificarmos a nossa represen-
tação mental que modifica a realidade, que atrai 
sucesso, abundância e prosperidade

O primeiro passo que define uma mente magnética que 
atrai prosperidade é a auto-referência

O que você pensa e sente sobre si é o mais importante

Não existe mais nenhum poder externo a você

CURSO DE TERAPIAS VIBRACIONAIS - 2019

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora

Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta

Porto Alegre CEP - 90220010 

QUANDO?
É um curso de 30h/A 

2º sábado do mês de março a maio

dias: 09 mar | 13 abr | 11 mai

Horário: 8h30 às 17h

A QUEM SE DESTINA?
É um curso para aqueles que desejam desenvolver a 

sensitividade e aprender a lidar com essa capacidade 

de uma forma harmoniosa; para todos que querem 

desenvolver a intuição, o poder da mente, a força interior, 

e aprender técnicas de meditação para co-criação 

consciente da realidade.

COM ESSE CURSO VOCÊ IRÁ APRENDER
a desmistificar a “mediunidade“ 

a estimular e administrar a mente

conceitos de Parapsicologia

sobre Fisiologia Sutil

a equilibrar a aura e os chackras

a fazer exercícios para lidar com as energias sutis

a despertar e alimentar habilidades adormecidas 

(sensitividade e intuição)

a exercitar QI e QE (Quociente de Intuição e 

Quociente de Emoção)

a exercitar a conexão com o EU

a tomar consciência da sua essência

a interpretar, usar e desenvolver poderes psíquicos

a desenvolver e usar a força interior

a transformar emoções em sentimentos que 

geram ações curativas

a colocar-se em estado alfa através de técnicas 

de meditação diversificadas

exercícios para viver em Equilíbrio Emocional

a interpretar a realidade com bom senso

ferramentas para combater a Entropia

INVESTIMENTO
R$ 834,00 - 5% desconto à vista

Até 5x sem juros no cartão

Até 3x sem juros em cheque

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

“Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar“ 
- Napoleon Hill

FACILITADOR
Padre João Almendra
Formou-se em Naturopatia Clínica Científica na Open University 
International, com pós-graduação Latu Sensu, na Faculdade de 
Educação Montenegro, da Bahia no Brasil.
Fez cursos e prática de Radiestesia, Psicologia Dinâmica, Integração 
e Controle Mental, Psicologia, Espondiloterapia, Reflexologia, 
Alfagenia, Neurolinguística, Hipnose, Parapsicologia, Terapia 
Craniosacral e Nova Medicina Germânica. Trabalha como Naturopata 
e orienta vários cursos de formação profissional ligados à saúde.

Um pouco sobre Física Quântica


