
Iniciações 
de Luz

j o r n a d a

07/09 a 30/11

 

12 encontros online



A Jornada

Esta é uma jornada de conexão com seu Self
e com a sabedoria de seu coração, orientada
pelas práticas propostas por Christine Day
em seu primeiro livro, Iniciações de Luz dos
Pleiadianos.  

Cada meditação tem um potencial ilimitado
de aprofundamento e transformação e são
ferramentas que você poderá levar para a
vida, que te ajudarão a atravessar esse
momento de transição planetária com mais
leveza e fluidez, ancorado no seu coração.



Encontros

Serão 12 encontros semanais de 1h30-2hrs
de duração, cada um com um tema
específico (ver programação). Nos encontros
teremos um círculo de partilha, uma parte
teórica e a meditação, conduzida por mim.

Os encontros acontecerão via zoom e serão
gravados para quem não puder estar
presente. O áudio das meditações será
enviado para que você possa repetir a
meditação durante a semana se assim
sentir.



Programação

07/09: Conectando-se com o coração
14/09: Soltando
21/09: Trabalho de Formação
28/09: Eu Sou
05/10: Seja feita da Tua vontade
19/10: O perdão do Self, a
ressurreição do Self

Nos encontraremos às terças-feiras das
20:00 às 22:00.



Programação

26/10: Jornada com os Pleiadianos
02/11: Manifestando-se por meio do
coração sagrado
09/11: Expandindo sua iniciação até o
interior da energia da Pirâmide
Sagrada
16/11: Pertencendo ao todo, à
Unidade
23/11: Cura física por meio das células
30/11: Trabalho com o Casulo -
Encerramento.



Valores e Inscrição

Valor: 3x de R$220 ou R$590 à vista
Pagamento via transferência ou PIX

Para participar não é necessário
experiência prévia em meditação,
trabalho pleiadiano e nem ter o livro. É só
sentir e vir :)

Para se inscrever basta enviar uma msg
para Marcela (61) 982390739.



Meu primeiro contato com a energia
Pleiadiana foi através das Frequências de
Brilho e das meditações deste livro, em 2011.
Em 2014 comecei a traduzir e coordenar
workshops de Ámanae aqui no Brasil, em
2018 me formei terapeuta de Ámanae e já
são 7 anos de experiência com trabalhos em
grupos e com a egrégora Pleiadiana. Atuo
como terapeuta corporal e energética, com o
Ámanae, Frequências de Brilho e Reiki. Minha
formação acadêmica é em Biologia e
atualmente estou cursando Psicologia. 

Sobre mim



Vamos juntos?

Marcela Manara
(61) 982390739

Qualquer dúvida, 
só entrar em contato!


