
 

 

 

 

 

 

 

ENCONTRO COM A ALMA 

INFORMAÇÃO DA PESSOA 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________ Email: ___________________________________________________     Feminino           Masculino 

Valor Pago Hoje * 

€ 

* O depósito não é reembolsável e é requerido no momento da inscrição. 

ENCONTRO COM A ALMA inclui: 

Evento Exclusivo de 3 Dias Online nos dias 21, 22 e 23 de Maio de 2021  

 

 

Vais vivenciar 3 dias de alta imersão no teu plano de alma, irás descobrir qual a tua missão, identificar quais os teus maiores bloqueios e 

aprendizagens e como ultrapassá-los, quais os teus dons e talentos e descobrir qual o teu caminho de destino espiritual e material. 

  

 

 

 

Bónus 2: Mapa da tua Alma (Mini-Livro) 

Bónus 3: Programa Online: “Conquista a Tua Liberdade Financeira” Abundância (acesso vitalício) 

 

Aqui está um bónus que te será de utilidade para toda a vida! Ter um livro com as tuas aprendizagens e caminhos da tua alma é uma grande ajuda 

quando te encontras em momentos desafiantes. Sempre que quiseres, terás acesso aos teus dons e talentos e acesso direto à criação divina que és!   

 

Nestes 6 Módulos Intensivos, vais entrar numa Jornada Interior de Valorização Profissional e de aprendizagem dos métodos práticos que te 

permitem começar já a ganhar mais dinheiro na tua vida. Ao longo do curso, terás a oportunidade de Ativar os 12 Códigos de Prosperidade com 

Meditações do Método ARIA (Ativação Rápida Integral Alinhada) – estratégia de 5ª Dimensão para Acelerar os teus Resultados! 

 

A- Plano de Pagamento em 4X 

       549€ * 
* x 4. Depósito Mínimo de 549€. 

Total= 2,196€ 

C - Pagamento Único 

ESPECIAL EVENTO 

B - Plano de Pagamento em 2X 

    1,749€ 
       997€ * 

* x 2. Depósito Mínimo de 997€. 

Total = 1,994€ 

  

Instruções especiais / Notas: 

A tua assinatura autoriza-nos a assumir a formalização da tua inscrição no plano de pagamento escolhido.  

O pagamento total deverá ser efetuado até ao dia 19 de Maio de 2021. A tua assinatura também significa que leste todos os detalhes. Uma vez que 

esta oferta se faz exclusivamente devido a desistência de outros participantes, fica revogado o direito a cancelar este acordo após assinado.  

 

_______________________________________________________________________________________________                         ___________________________________________ 
           

             A tua assinatura                                                                          Data                                                        Assinatura de Representante da  

                                                                                                                                                                                         Escola da Abundância 

                                                                                                                                                                                                    

Vais ter imenso para integrar após o evento e queremos ter a certeza que não ficas com nenhuma dúvida sobre o teu caminho de alma, por isso 

terás acesso a 2 sessões de grupo online (60 minutos cada) para fazer todas as questões após o evento. 

 

Bónus 1: 2 Sessões Online de Perguntas & Respostas (em direto com a Andreia) 

 


