
Encontro com a Alma
3 Dias Intensivos Online

Este evento poderoso vai dar-te as estratégias que precisas para te alinhares com o teu plano de 
alma e atingires sucesso acelerado na tua vida pessoal e profissional.

Muitas pessoas vivem toda a sua vida sem saberem qual a sua missão e a investir a energia em 
projetos e trabalhos que não amam, o evento “Encontro com a Alma” vai mostrar-te quais os 
caminhos que a tua alma escolheu viver nesta vida, quais as aprendizagens e quais os dons e 

talentos que trazes contigo para servir a humanidade (e para ganhar muito dinheiro!).

Aqui vão algumas das coisas que irás aprender:

* Como a tua história de vida tem estado perfeitamente 
alinhada com a missão da tua alma;

* Como colocar o teu dom ao serviço da humanidade (e 
ganhar muito dinheiro a fazer aquilo que amas);

* Como reconhecer a voz da tua alma de forma clara e 
precisa (e não te deixares manipular pela voz do ego);

* Como ganhar Confiança em seguir a Voz da Alma;

* Como criar um plano de negócio / ascensão na vida 
profissional através apenas da canalização de informação 
diretamente da tua alma;

* Como ganhar confiança em seguir a Voz da Alma;

* Qual o Mapa da Tua Alma, quais as aprendizagens, dons e 
talentos e os caminhos de destino espiritual e material que 
a tua Alma decidiu viver nesta vida;

* Sintonização e Alinhamento Total com o teu Propósito.

Data do Evento:
22, 23 e 24 de Maio de 2021

Reserva o teu lugar.
O número de participantes é 

limitado.
Máximo: 30 pessoas.

DESCONTO EXCLUSIVO

Aproveita a OFERTA ESPECIAL 
que só está disponível

 durante o evento.

ENCONTRO COM A ALMA
3 Dias Intensivos Online

“Sintoniza o teu Plano 
de Alma e serás Livre”

21, 22 e 23 de Maio de 2021


