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Olá a todos… 
 
O Despertar do Ser, será um trabalho de autoconheci-
mento e desenvolvimento pessoal, de mergulho pro-
fundo na essência do ser. 
 
A realizar em 6 módulos, tem por base uma das ferra-
mentas mais importantes da Nova Era -  O  Renasci-
mento ou Rebirthing, que é um processo de transfor-
mação pessoal, de autoajuda e de crescimento inte-
rior, baseado na respiração livre e plena, assim como 
na consciência do pensamento criativo para que pos-
samos acessar o ser Inocente e Divino em nós, o nos-
so Eu Original. 
 
O objetivo do trabalho com renascimento é desbloque-
ar os traumas assimilados no momento do nascimen-
to, considerando a tendência que todos temos de re-
produzir essa experiência ao longo da vida. 
 
A quem se destina esta formação? 
 

Esta proposta de trabalho é para quem quer conhe-
cer-se melhor e quer viver uma vida mais PLENA. 

Benefícios do trabalho com renascimento 

Além de todas as dinâmicas vivenciais que irão pro-
mover o encontro de cada um(a) consigo mesmo(a), 
trabalhar com o renascimento será extremamente be-
néfico para a pessoa tomar consciência da sua respi-
ração e do seu poder regenerador. Através dele é pos-
sível libertar medos, ansiedades, angústias, dores, 
tensões, conflitos, inseguranças e muitas outras limita-
ções que se tenham instalado ainda na gestação, no 
nascimento e na infância. 

 

  



O Renascimento: 

- Desperta a consciência de que somos nós os 
únicos responsáveis pelas nossas criações e resul-
tados; 

- Apoia a autonomia e promove o resgate do poder 
pessoal; 

- É uma proposta de abertura a uma vida livre de 
limitações e condicionamentos obsoletos. 

 

 
Duração 
O curso é composto por 6 Workshops de fim-de-
semana, com início em Março de 2017 e fim em 
Outubro de 2017.  
 

Facilitadora: Maria do Patrocínio Martins – Ca-
so esteja interessado em mais informações favor 
contactar: 
Maria do Patrocínio  966754389 
info@casamargou.pt 
www.casamargou.pt 

mailto:Psi@silvanaferreira.pt
http://www.silvanaferreira.pt/


Programa  
  
Despertar 1 – O início … 

1. História do Renascimento 

2. Respiração Consciente/ 5 elementos 

3. Os 5 limitadores do pensamento humano 

4. Crenças limitantes 

5. A importância das afirmações /Auto afirmações 

6. Pensamento Criativo/Princípios e Leis. 

7. Processo de grupo com trabalho corporal e emocional 

 

Despertar 2 – Como o nascimento influencia a vida 

8. Traumas de Nascimento 

9. Lei eterna e Lei Pessoal 

10. Autoanálise/Jogo de análise 

11. Dinâmica na natureza de apoio à sua recuperação 

12. Autoconhecimento com dinâmicas vivenciais 

 

Despertar 3 – Criança interior 

13. Desaprovação parental 

14. Traumas e padrões infância 

15. Criança ferida/criança maravilha 

16. Dinâmica na natureza de apoio à sua recuperação 

17. Processo de grupo com trabalho corporal e emocional 

 

 

Despertar 4* – Relações e Relacionamentos  

18. Desenvolvimento profundo dos dez padrões 

19. Relacionamento dos Pais, Amor e Relacionamentos 

 



20. Dinâmica na natureza de apoio à sua recuperação 

21.Processo de grupo com trabalho corporal e emocional 

Ou 

Prosperidade/Trabalho/Dinheiro/Sexualidade e Prazer 

 Relação trabalho/dinheiro e prosperidade 

 Exercício de 21 dias de gratidão 

 Afirmações para a prosperidade 

 Relação da sexualidade, criatividade e prazer 

 Afirmação para as mudanças… 

 Vivências em grupo dar/receber 

Nota: O tema a abordar neste módulo será o da preferência do grupo 

 

Despertar 5 – Perdão/Purificação 

22. Observando seus Mestres 

23.Cartas de perdão, de reconciliação e dietas 

24. Conscientização das raivas 

25.Conscientização dos medos 

26.Inventário sobre raivas pessoais 

27.Renascimento, Longevidade, e Imortalidade Física 

28. Purificação Espiritual/física/emocional e técnicas de 

 purificação pelos 4 elementos 

29. Processo de grupo com trabalho corporal e emocional 

 

 Despertar 6 – Ser…e… Renascer...Celebração 

30.Momento presente/Momento Futuro 

31.Respiração e a libertação das emoções 

32.Dinâmica na natureza de apoio à sua recuperação 

33.Processo de grupo com trabalho corporal e emocional 

34.Yoga do riso 



  

33. Processo de grupo com trabalho corporal e  

emocional 

34. Yoga do riso 
 

 

Práticas: Nestes encontros haverão dinâmicas vi-

venciais em grupo e/ou individuais, meditações, sessão 

de respiração, constelações, coaching e outros exercí-

cios de apoio ao trabalho proposto. 

 

Pedidos 

-ficha anamnese e caderno anotações 

Organização 

6 encontros em retiro com intervalo de cerca de 6 semanas 

entre cada um, com 20h cada, num total de 160h. 

1 Sessão individual de renascimento de 2h, a realizar durante 

os módulos, com data a combinar. (Opcional) 

 

Participantes  

O curso está projetado para um grupo de 6 a 12 participantes, 

não se realizando com menos de 6.   



Datas 

3 a 5 de Março de  2017 

21 a 23 Abril 2017 

2 a 4 de Junho 2017 

21 a 22 Julho    2017 

1 a 3 Setembro  2017 

20 a 22 Outubro 2017 

 

Horário 

Sexta- das 20h às 23h00, 

Sábado - das 9h00 às 22h00 com intervalo de almoço /jantar e  

Domingo-das 9h00 às 17h com intervalo de almoço. 

 

Local 

Os workshops serão efetuados em Gourim.   

 

Valor 

Total: 600€ + IVA – para pronto pagamento ou 725€ que  

podem ser pagos suavemente: Inscrição: 65€ + 11 cheques de 

60€ com intervalo de 30 dias cada. (+ IVA) 

Alimentação e alojamento com custo extra de 100€ por 

workshop. 

 

 Requisito para a participação 

Acompanhamento terapêutico para integração dos processos 

com o terapeuta de sua eleição. 

  

 

 



Responsável pela Organização 

Maria do Patrocínio Martins 

www.casamargou.pt 

info@casamargou.pt 

Tel.: 966 754 389  

http://www.silvanaferreira.pt·/
mailto:psi@silvanaferreira.pt

