


Eu acredito que você está aqui, nessa vida, por uma ra-
zão especial. Eu acredito que você tem uma luz única e 
que o mundo precisa de você brilhando, radiando amor 

e paz. Mas pode ser que, ao longo da vida, você tenha se 
desconectado desse seu caminho. Muitas vezes a gente se 
machuca demais com os tombos da vida e acabamos nos 
perdendo da nossa essência

O Retiro Virtual é a sua oportunidade de parar, olha pra você
e se reencontrar. Esse é o momento de você se dedicar a 
você mesma, avaliar onde você chegou e se munir de cora-
gem e autoconfiança pra seguir um caminho novo, que te-
nha a sua cara.

O objetivo do Retiro Virtual é te trazer consciência, reflexão 
e espaço pra que a sua voz interna manifeste sua própria 
sabedoria e te mostre quais são os próximos passos na dire-
ção do seu propósito.

Durante essa semana você vai conhecer o caminho que eu 
mesma aprendi e que transformou não só a minha própria 
vida, mas a vida de centenas de alunas. As aulas são a parte 
mais importante do Retiro, então não deixe de participar.

Além das aulas, você tem como material complementar essa 
cartilha do Retiro Virtual com exercícios diários e também 
acesso a meditações e se reconectar com a sua essência e 
com a sua força interior. 

Esse é um material complementar pra você fazer no seu pró-
prio tempo e ele tem o poder de potencializar a sua expe-
riência porque traz um contato muito íntimo de você com 
você mesma.

As aulas serão liberadas ao longo da semana e você receberá 
os links por email. Esse é um material inédito e exclusivo, por 
isso ele só será disponibilizado por uma semana. Então bota 
aí na sua agenda pra você não perder essa oportunidade!

Muito obrigada por estar aqui, por trazer sua energia pra
nossa comunidade focada em viver intensamente, desenvol-
ver 100% do seu potencial e em espalhar amor pelo mundo 
todo.

Juntas somos muito mais fortes! Um super beijo e nos ve-
mos nas aulas do Retiro Virtual! Boa jornada <3






















