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Bem Vind@ e parabéns pela tua coragem de saíres da zona de conforto! 

 

Depois de anos a trabalhar na área do Desenvolvimento Pessoal, resolvemos reunir todo o 

conhecimento e experiência adquiridos e criar uma parceria. Fruto da nossa experiência, 

nasceram vários módulos temáticos, de um dia, onde em cada um, irás ter um espaço/tempo 

poder aprofundar os vários temas e aplicá-los à tua história pessoal. Podes ler sobre cada um 

mais abaixo. 

 

Os Módulos serão realizados na cidade de Lisboa, em local a definir, e o horário será das 

09h30 às 18h.  http://veraluz.pt/eventos/ 
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Para confirmar o teu lugar, agradecemos que efectues o seguinte procedimento: 

• Transferência do valor da pré reserva: 10€  (se preferires, podes fazer o pagamento)para:     

         

 Entidade: 21 312                                                                    

 Referência: 104 611 139 

 

• Pagamento do valor restante 65€, no dia do evento 

 

• Para podermos completar a ficha com os teus dados pessoais, facilitando futuros contatos, agradecemos 

que parta além do nome, nos indiques os dados de nascimento (data, hora, local), telefone e email. 

 

Abraço e até breve! 

Equipa Vera Luz 

 
As reservas serão confirmadas após envio do comprovativo de pagamento para o e-mail info@veraluz.pt excepto as 

efectuadas diretamente na Loja online. 
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Vem descobrir o lado Sábio e Sagrado da vida, a resposta 
a tantos porquês e resgatar a responsabilidade pela tua 
Energia e pela tua Felicidade numa viagem pelo Passado, 
Presente e Futuro. 
 
Porque é que as coisas nos acontecem? 
 
Porque damos tanto e não recebemos nada em troca? 
Porque nos está sempre a acontecer a mesma coisa? 
Como lidar com as perdas e rejeição dos outros? 
O que fazer com a revolta, a culpa, o medo e outras 
emoções difíceis? 
Como atingir a paz e o equilíbrio que tanto desejamos? 
 
Qual é afinal o propósito da vida? 
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A chave da Abundância, está no merecimento. 
 
Neste Módulo, vamos trabalhar resistências, crenças antigas e 
sabotagens inconscientes e limitativas, para que possamos 
viver integralmente a vida a que estamos destinados. 
Vamos, em conjunto, tomar consciência de tudo o que nos 
limita, seja no merecimento, nos relacionamentos, na 
abundância financeira, na saúde, no trabalho e na vida. 
Cada escolha que fazemos em sintonia com a nossa essência, 
tem uma força incrível e fortalece não só a nossa auto-
estima, mas também o nosso amor-próprio. Desta forma, as 
nossas escolhas são “abençoadas” pelo Universo que conspira 
a nosso favor e devolve-nos, em forma de abundância, uma 
energia de paz, harmonia e conciliação connosco e com o que 
nos rodeia. 
 
Estamos à tua espera! 
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A nossa existência tem um propósito superior e sagrado. 
Não estamos cá apenas a servir uma agenda social, ter 
um emprego, família, estatuto e ganhar dinheiro para 
infinitas tralhas. 
A nossa agenda espiritual trouxe-nos à Terra para 
experienciar a dualidade das várias emoções e fazer a 
viagem do medo para o amor através dos vários eventos 
e encontros das nossas vidas.  
Enquanto esse propósito não for entendido, dificilmente 
iremos entender os movimentos da vida e que vamos 
atraindo. 
O nosso mapa astrológico esconde essa informação. Dá-
nos pistas dessa viagem sagrada, única e diferente para 
cada um de nós. 
Vem descobrir a tua! 
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A Física Quântica já nos mostrou que toda a realidade 
material é pura energia, ou seja, somos conjuntos de 
átomos com frequências próprias em permanente vibração.  
Por sermos seres energéticos somos também magnéticos e 
logo, manter a nossa energia limpa e a nossa vibração 
positiva, é essencial para que possamos co-criar desfechos 
positivos e fazer atrair energias elevadas para a nossa 
realidade. 
 
Neste módulo vamos então aprender a ligarmo-nos ao 
nosso Guia de Cura e a manter as nossas energias limpas. 
Sabermos limpar a nossa energia, o nosso espaço, 
identificar e eliminar energias que não fazem parte da nossa 
e mantermos os nossos Chakras em perfeito funcionamento 
é essencial para a nossa viagem de evolução espiritual. 
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A criança interior é a nossa fonte de poder pessoal quando 
cresce feliz, forte e saudável. No entanto, as dinâmicas 
Karmicas pesadas que a maioria de nós somos convidados 
a superar durante a infância fazem-nos acreditar que não 
somos merecedores do amor e da abundância. Assim, 
acabamos por perder o nosso amor próprio, a nossa alegria 
e a nossa espontaneidade permitindo que a raiva, o 
ressentimento, a culpa e o medo se instalem e sobrevivam 
até à fase adulta. 
Este módulo pretende criar um espaço seguro e sábio onde 
a criança de cada um@ poderá dar entendimento às suas 
experiências menos felizes, religar-se ao adulto que é e à 
maturidade que já conquistou para  reaprender a usar o 
seu poder de escolher o que lhe dá prazer e faz sentir bem. 
Um trabalho maravilhoso e importantíssimo que as nossas 
crianças agradecem… 
Até breve! 
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Neste módulo queremos fazer-te a proposta de uma 
viagem pessoal, profunda e sólida, ensinando 
ferramentas que te permitam viver positivamente, co-
criando a abundância que mereces. 
Este método está cheio de exercícios que te vão permitir 
entender que somos nós que criamos as experiências da 
nossa vida, com o que pensamos e sentimos. Desta 
forma, vais descobrir as imensas possibilidades de mudar, 
porque o poder está na tua mente e tu decides quais são 
as experiências que queres viver através do que pensas e 
sentes. Vamos aumentar a responsabilidade e a 
consciência de despertar para novas perspectivas sobre a 
Vida e dar início a um novo ciclo, com mais propósito e 
sabendo que somos 100% responsáveis por tudo o que 
acontece à nossa volta. 
Só quando mudas o teu Mundo é que o Mundo pode 
mudar à tua volta! 
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É cada vez mais importante olharmos para a nossa vida 
como um continuum de uma história que já começou 
antes da presente encarnação e irá continuar após esta 
vida terminar.  
 
Percebermos que a vida presente é o resultado de uma 
série de escolhas passadas é o que nos permite dar 
sentido aos acontecimentos mais ou menos felizes que 
vamos atraíndo.  
 
Neste módulo vamos tomar consciência das energias 
Karmicas que trazemos do nosso passado, e através do 
processo de regressão, pacificarmo-nos com essas 
energias. 
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Os relacionamentos são, para a maior parte de nós, a 

área de vida mais intensa, tanto negativa como 

positivamente.  

Porque ninguém nos ensinou a perceber as dinâmicas 

energéticas e a lei da atração, não percebemos porque 

temos certas pessoas à nossa volta.  

Por causa dessa ignorância,  julgamos, sofremos, 

magoamos e somos magoados,  sem perceber que cada 

pessoa tem ,afinal, um propósito muito inteligente na 

nossa vida. 

Este módulo pretende assim analisar que tipo de 

pessoas anda cada um de nós a atrair e perceber que, 

por trás do simples julgamento da pessoa “boa ou má”, 

está um convite de crescimento. 

 

Neste módulo vamos aprender a ver essa magia.. 
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Ainda a trabalhar num sonho que esperamos, em 
breve,  possa ser anunciado aqui : ) 
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Contactos: 
 

 

www.veraluz.pt 

 

info@veraluz.pt 

 

www.anabelafrancisco.pt 

 

Marcação Consultas: 967 988 990 
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