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Nós da  Amana Jornadas,  em parceria com a querida

Marcinha Bello, fundadora da Emana Project, partilhamos da

intenção de provocar a conexão real do Ser e a expansão de

consciência.

 

Convidamos você para se juntar a nós em um roteiro muito

especial em um momento muito importante que estamos

vivendo.

 

A jornada ao Hawaii tem no seu DNA a busca por toda a

história da nossa origem e ancestralidade, contada de uma

forma única, junto com a energia Kahuna nos principais

portais existentes nestas ilhas.

 

 

A  J O R N A D A



Serão 13 dias dividos em 2 lugares muitos especiais no Hawaii,

Kauai e Big Island. 

 

Iremos abordar a linha do tempo da nossa vinda à Terra e

sentir na pele a frequência da nossa origem a cada vivência

nestes locais sagrados. 

 

Traremos a profundidade do conhecimento lemuriano, dos

seus sucessores kahunas, e de todo campo de amor desse povo

que preservou o Aloha Spirit em seu dialeto, dança, música,

rituais e paisagens.

 

Além de todas as vivências energéticas, potencializaremos os

ensinamentos com o curso de formação do Lemurian Crystal

Reiki I e II e   com o curso de Ho'oponopono ministrados pela

equipe da Emana Project em conjunto com mestres locais.

 

Aloha!!!
 



Marcinha Bello é formada em Engenharia de Produção Têxtil pela FEI (2013) e

fundou a Emana Project em 2015, onde resolveu fechar o ciclo de trabalhos em

multinacionais da sua área e seguir seu sonho de viajar ao redor do mundo

inspirando pessoas através do desenvolvimento humano com ferramentas de

coaching, meditações e terapias de cura,  além de incentivar novos sonhos

(start-ups) através do Gerenciamento de Projetos consciente.

 

Possui Certificação como High Performance Coach pela Febracis e iniciou seus

estudos com cura desde 2013.  Começou a viajar pelo mundo em 2011 e já

esteve em  mais de 25  países  adquirindo, através de estudos, palestras e

vivências locais, conhecimento sobre diferentes técnicas em terapias de cura,

desenvolvimento humano e atendimento a pessoas.

MARCINHA BELLO







Escolhemos dois lugares muito especiais no Hawaii e cada um deles tem seu

propósito de provocação e transformação.

 

KAUAI

Visitaremos os portais aonde  trabalharemos a cura do nosso chakra laríngeo.

 

O  chakra laríngeo  é o responsável pela purificação sanguínea. Ele  está

localizado na garganta e, dentre todos os chakras do corpo, é ele quem controla 

nossa forma de expressão verbal e a concretização dos nossos objetivos.

Este chakra funciona como um filtro para que as energias mais emotivas não

atinjam os chakras da cabeça.

 

Dentre os 7 chakras, o laríngeo é o que faz a ponte entre o mundo físico e

espiritual, onde, o que você expressa acabará transparecendo os seus

conhecimentos e posicionamento diante a vida. Quando ele se

encontra equilibrado, a energia presente na comunicação flui da melhor forma

possível e, assim, ele funcionará como um purificador de tudo que absorvemos

do universo e das demais pessoas, controlando de forma sábia o que

emitiremos como resposta.

 

 

 

 

 

SOBRE OS PORTAIS



 

BIG ISLAND

Nesta ilha de tamanha imensidão e abundância de natureza, entraremos em

contato com a cura de nosso chakra básico. O chakra básico é responsável por

uma infinidade de trabalhos intensos aonde damos luz às nossas principais

sombras. Teremos trabalhos  profundos de entrega e alinhamento desse

chakra.

 

Quando o chakra básico está alinhado, ele garante uma grande motivação, que

impulsiona a força de ação e a coragem para qualquer assunto da vida. Ele nos

fornece a energia para tomar decisões e correr atrás de tudo que almejamos,

nos proporcionando muita criatividade e vontade de vencer. 

Ele conecta nossa energia com a do planeta por estar orientado para baixo.

Quando alinhado, ele nos proporciona vigor, motivação para viver, potência

sexual, coragem para superar desafios, conexão com o mundo material,

capacidade de decisão adequada, fácil compreendimento da realidade, poder de

concretizar planos, habilidade e praticidade, entendimento e conexão com

nossos principais instintos, visão realista.

 

 

SOBRE OS PORTAIS





LEMURIAN CRYSTAL REIKI I E II

 

O Lemurian Crystal Reiki foi sintonizado na Austrália pela nossa emanator

Richeli Stuart e traz a união de toda a ancestralidade de Mikao Usui - na

energia vital Universal e preservada do Reiki, a  consciência pura e o

conhecimento profundo de Lemúria (a origem de um dos primeiros povos que

ancoraram a frequência de Gaia e o DNA cósmico na Terra há mais de 250 mil

anos atrás) e a conexão com os cristais. 

 

E é através das ativações dos símbolos Lemurianos e dos cristais, que

o Lemurian Crystal Reiki proporciona um campo de essência e totalidade em

uma das técnicas utilizadas pelos nossos ancestrais, e que retorna nesta Era

para o processo de ascensão planetária.

 

CONTEÚDO 

 

Serão dias de imersão trabalhando profundamente entre teorias, práticas,

meditações guiadas e o trabalho de formação com: 

• A energia do sétimo plano da existência  através do Reiki (nível I e II de

Formação); 

• A energia da Mãe Terra através dos Cristais (ativados para a utilização junto à

terapia e conexão interior); 

• A imersão de conhecimento na nossa origem através da  consciência e

sabedoria de Lemúria e Atlântida (através dos símbolos masters, dos 7 Raios,

protocolos de cura e os três empoderamentos - Fênix, Golfinho e Dragão).

SOBRE OS CURSOS  DE FORMAÇÃO



 

A FORMAÇÃO

 

Essa terapia foi sintonizada para ativar o seu Mestre Interior, unindo diversos

conhecimentos para ampliar e despertar a sua capacidade e habilidade de se

curar e manifestar uma nova realidade mais consciente! 

A Formação permite que você se auto aplique (e fortaleça o seu campo de

energia), trabalhe em atendimentos individuais, em grupos e/ou em qualquer

vertente de sua vida como  uma FERRAMENTA de transformação,

alinhamento e manifestação do seu SER em essência em nossa Gaia. 

Serão ministrados os níveis I e II   com a certificação de Terapeuta

Lemurian Crystal Reiki. 

 

A FACILITADORA

 

Richeli Stuart é formada em Administração de Empresas pela UFRGS (2012) e

Pós Graduada em Gerenciamento de Projetos pela Fadergs (2016). Em 2016

decidiu ir morar na Austrália, lugar em que mora nos dias atuais e estuda

Counselling & Transpersonal Therapy.  O início dos estudos de cura

começaram em 2002, quando tinha 15 anos e uma grande mudança em sua

imagem fez ela despertar para sua auto cura. Foi quando ela conheceu o Reiki

e, em 2005, fez sua iniciação no Reiki I, até o Mestrado no ano de 2013.

Durante esses 17 anos foram muitos cursos, palestras, workshops, sempre

voltados para sua cura interna até se sentir preparada para passar adiante de

uma forma pura e amorosa todo conhecimento que sempre transformaram

sua vida.

 





HO'OPONOPONO

 

Iremos visitar os portais e trazer a cultura Kahuna junto à filosofia do

Ho'oponopono através de teorias e práticas ministradas pela fundadora da

Emana Project, Marcinha Bello. 

 

Esta jornada conta com uma certificação da participação do grupo para

aplicação de atendimentos, grupos e diversos trabalhos que cada um lapidará

em sua jornada.

 

Ho'oponopono se refere a formas esquecidas de pensar e sentir.

A prática de gerenciar traumas e transformar padrões caóticos em ordem e

paz  é apresentada em uma experiência interativa e profunda. 

Um workshop dedicado a deixar de lado as habilidades de foco com base na

dor, na vergonha e na culpa e abraçar um conjunto de habilidades de foco com

base na alegria e na presença.

 

Tudo começa com a ideia de que 'existe outro caminho'!

A experiência humana pode pegar energia negativa e transformá-la em

formas positivas. Podemos abraçar o paradoxo e mudar a corrente dos padrões

caóticos.

 

 

 

 

 







O que oferecemos:

 

> Programação de 13 dias no Hawaii, nas Ilhas de Kauai e Big

Island.

 

> Conhecimento dos portais de Lemuria através de vivências

locais.

 

> Formação do Lemurian Crystal Reiki I e II.

 

> Jornada Ho'ponopono.

 

> Vivência com os curandeiros locais.

 

> Trilhas e passeios em cada uma das ilhas, incluindo visita ao

vulcão ativo Mauna Loa.

 

> Luau extraordinário.

 

> Voos internos do Hawaii de acordo com a programação

 

>Registros fotográficos lindos da viagem :)

 

 



 

 

 

Nosso negócio é  trazer mais significado para a vida das pessoas,

buscando, por meio de viagens, a conexão dentro e fora do mundo

corporativo. 

 

Acreditamos que quando respeitamos a própria verdade, nem

precisamos ir tão fundo pra entender que, em essência, somos todos

iguais. E é nisso que a gente acredita.

 

Te levamos para mais perto de você por meio de experiências de

descoberta de si e do outro: jornadas temáticas no Brasil e no exterior,

encontros de formação e troca de conhecimento, sempre com o

mesmo objetivo, a reconexão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  A M A N A  



 

 

 

Nossa essência (DNA) é levar conhecimento, desenvolvimento,

conexão e expansão para as pessoas através da união dos pontos-

chave da Emana: intelectual alinhado (coaching) + meditação

(emocional alinhado) + healing (espiritual alinhado). 

 

É trazer a consciência de unidade em todos os pilares de nossas vidas

com estrutura e uma visão harmônica que se adequa a cada ser

humano.

 

A Emana deseja conectar as pessoas com os seus propósitos através de

experiências que relacionam os diversos conceitos de auto

conhecimento que existem no mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  E M A N A  





OBR IGADA  


