
CURAR O FEMININO 
Encontros Terapêuticos para Mulheres  

nível 1 

Essência de Luz (Lisboa) 

com Sofia Frazoa 

Início a 27 de Setembro 2016 

 1ª sessão  

Ao que vim e como vim: 

gravidez e nascimento 

 

2ª sessão  

Cura da criança interior 

 

3ª sessão 

Nossos pais, nossos mestres 

4ª sessão 

As ancestrais femininas:  

forças e fraquezas de uma linhagem poderosa 

5ª sessão  

Padrões de relacionamento:  

que histórias ando a viver? 

 

 

Mais informações sobre  

o trabalho e a terapeuta: 

www.caminhosdaalma.com 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

- O curso realiza-se com  

o mín. de 4  e o máx. de 12 participantes 

- As sessões não podem ser feitas avulso  

- Ao inscrever-se, cada participante está  

a subscrever a totalidade do curso  

(devendo escolher e cumprir as condições  

de pagamento) 

 

Peça a ficha de inscrição: 

 
Espaço Essência de Luz 

espacoessenciadeluz@gmail.com  
 ou 

Sofia Frazoa 
info@caminhosdaalma.com 

 

QUANDO 

27/09; 11 e 25/10; 8 e 22/11 

5 sessões às terças-feiras 

das 19h30 às 21h30  

 
VALOR 

- mensal: 40€ + 40€ + 45€  

ou  

- 125€ na primeira sessão 

  

Inclui material de apoio 

e certificado de participação. 

  

ONDE 

Espaço Essência de Luz 

Rua Palmira, 66 – 3ºC 

Lisboa 

(perto do metro dos Anjos) 

espacoessenciadeluz@gmail.com  

969 469 438 

Neste momento crítico da vida no Planeta Terra, há um convite ao resgate da essência feminina e do poder  

pessoal das mulheres (que, muitas vezes, ouvimos chamar de empowerment). Uma mulher empoderada é uma 

mulher que sabe quem é e que tem a coragem de viver o propósito que a trouxe ao mundo agora. 

Há padrões e histórias inconscientes, gravados em nós desde o nascimento, que contribuem para a vida que  

estamos a viver. A proposta desta primeira etapa de encontros é desenterrarmos essas histórias, limpando  

a carga que já não sustenta o nosso caminho. Ao fazê-lo, estamos a permitir que o novo se manifeste e que,  

finalmente, consigamos apoderar-nos da nossa história, vivendo o potencial com o qual nascemos. Sofia Frazoa 
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