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YOGA INTUITIVO | 8:00 ÀS 9:00  

Um momento de desconectar para conectar, nutrindo a nossa alma e esvaziando o nosso mental em uma imersão para dentro de nós através da yoga e do sound healing.  

PROPÓSITO | 9:00 ÀS 9:30  

Nesse momento vamos nos conectar com os nossos sonhos, alinhar o por quê estamos fazendo parte dessa imersão e o que queremos levar daqui pra frente através de 
técnicas de desenvolvimento humano.  

CAFÉ DA MANHÃ | 9:30 ÀS 10:30 FLUXO DE GAIA | 10:30 ÀS 13:30  

A partir daqui vamos nos aprofundar sobre o campo de consciência de Gaia. Como o ser humano se insere nessa realidade e sobre a teia que liga todos os seres vivos desse 
planeta. Tirando o ser humano do EU e nos reconectando com o NÓS. Vamos passar por uma vivência de reconexão, onde vamos trabalhar todos os nossos sentidos, a nossa 
comunicação intuitiva, nos conectando com a natureza e nos lembrando da nova forma do sentir Gaia.  

       
ALMOÇO CONTEMPLATIVO | 13:30 ÀS 15:00  

VIVÊNCIA MESTRE INTERIOR E ATIVAÇÃO DOS CRISTAIS | 15:00 ÀS 17:00  

Aqui nós vamos mergulhar na caverna sagrada do nosso coração, nos encontrando com o nosso Eu superior e nos conectando com a energia dos cristais. 
Vamos conversar sobre DNA, portais planetários e elementais.  

COFFEE BREAK | 17:00 ÀS 17:30 
GEOMETRIA SAGRADA + ATIVAÇÃO DE MERKABAH | 17:30 ÀS 19:00  

Um mergulho no mundo da geometria sagrada, entendo sobre Merkabah para que possamos ativar essa geometria em todos os nossos corpos. 

TEMPO PARA RELAXAR E JANTAR | 19:00 ÀS 21:00 RODA DOS SABERES (FOGUEIRA) | 21:00  

Um momento de descontração, nos conectando com nossos costumes ancestrais onde nos encontrávamos para partilhar conhecimento ao redor da fogueira. Aqui vamos 
partilhar sobre os nossos processos do dia e deixar fluir o que precisa ser conversado nesse momento.

Dia 01
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Dia 02
YOGA INTUITIVO | 7:00 ÁS 8:00  

CAFÉ DA MANHÃ | 8:00 ÀS 9:00  

LEMURIAN CRYSTAL REIKI | 9:00 Com intervalos para almoço e coffee break 

Dia 03
YOGA INTUITIVO | 7:00 ÁS 8:00  

CAFÉ DA MANHÃ | 8:00 ÀS 9:00  

LEMURIAN CRYSTAL REIKI | 9:00 ÁS 18:00 Com intervalos para almoço e coffee break  

ENCERRAMENTO | 18:00 

VALOR DO RETIRO R$ 1.790,00  

No valor está incluso: hospedagem, alimentação vegetariana e vegana, vivências, palestras, formação Lemurian Crystal Reiki, apostila e kits do retiro.  

Para informações OFICIAIS e INSCRIÇÃO | site da Emana Project em www.emanaproject.com/jornada 

Pagamentos: PagSeguro (boleto, cartão de crédito e débito), PayPal ou à vista (via depósito Itau ou Santander com 5% de desconto - até dia 19/11/19).

Inf!mações G"ais

http://www.emanaproject.com/jornada
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Gratidão pelo carinho e conexão com este projeto 
tão lindo que foi desenvolvido em colaboração 
para levar a mensagem do nosso SER de forma 
estruturada, especial e profunda nestes 3 dias de 
retiro em Santa Catarina (BR). 

Gratidão a toda a equipe e ao espaço Semente de 
Luz (em Águas Mornas - Grande Florianópolis). 

Mais infos no aloha@emanaproject.com
www.emanaproject.com/jornada


