Oficinas

Descobre o Poder do teu Coração
Sete chaves para acederes ao poder co-criativo
para realizares o propósito da tua vida
Com Ambra Sedlmayr
Seis Domingos de manhã, das 9:00 às 12:30 horas. Online.
3, 10 e 24 de Abril, 1, 15 e 22 de Maio 2022

Organização e logística:
Datas, horário e local:
As oficinas terão lugar online por via da plataforma Zoom aos Domingos de manhã, das 9:00 às
12:30 horas, nas seguintes datas: 3, 10 e 24 de Abril, 1, 15 e 22 de Maio 2022
Valores:
Cada oficina de ca. de 3 horas de duração tem o custo de 60€. Podes pagar o valor total no acto de
inscrição (360€) ou pagar 120€ para a inscrição, seguido de 6 pagamentos de 40€ a serem pagos até
à sexta-feira anterior a cada oficina.
Requisitos de participação:
Desejo de trabalhar em si próprio.
Abertura para a espiritualidade.
Colaborar construtivamente no seio de um grupo.
Nota: Não se trata de um grupo terapêutico e, por isso, é necessário que venhas com todos os teus
recursos de pessoa adulta, capaz de refletir e resolver os teus próprios problemas. As oficinas não
são o local apropriado para trabalhares feridas ou traumas! Podes ir fundo, mas dentro dos limites
do que tu própria consegues conter.
Inscrição:
Para te inscreveres terás que preencher o questionário aqui e enviar para ambra@posteo.pt.
Se ainda não és cliente da Cores da Alma, convém marcarmos uma conversa prévia de meia hora
para verificarmos se esta formação se adequa às tuas necessidades. Envia a ficha de inscrição com
pedido de agendamento da conversa prévia para ambra@posteo.pt.
O pagamento do valor total ou da taxa de inscrição deve ser feito logo depois de teres recebido a
confirmação de que foste aceite, para reservares o teu lugar.
O número de vagas é limitado a um máximo de 10 participantes.

