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Boas Vindas



Boas Vindas ao Metamorfose

O Metamorfose - Manifeste a Abundância que 
Merece é um programa de desenvolvimento pessoal 
com foco na expansão da vida. 
 
Neste material explico como ele acontece e como 
você pode participar. 
Espero que juntas possamos manifestar a 
abundância que merecemos e que está aí a nossa 
disposição.



O que é o Metamorfose?

O Metamorfose - Manifeste a Abun∂ância que 
Merece é um programa  de desenvolvimento 
pessoal, de expansão da vida , através da 
(re)conexão com o seu poder de manifestação. 
 
Neste material explico como ele acontece e como 
você pode participar. 
Espero que juntas possamos manifestar a 
abundância que merecemos e que está aí a nossa 
disposição.



Como acontece o 
Metamorfose?



Como acontece o Metamorfose?

Ele é um programa on line, composto por vídeos, 
áudios e PDFs, que estarão disponíveis para você 
24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você 
possa encaixá-lo na sua rotina e estabelecer o seu 
ritmo. 
  
Durante pouco mais de 3 meses estaremos juntas 
trabalhando para potencializar o seu poder de 
manifestação.  Não sei se você sabe, mas você tem 
recursos internos poderosos que permitem a 
criação de uma vida plena e abundante.



Para quem é o programa?

Para mulheres que querem fazer mudanças 
positivas e significativas em áreas da vida como: 
emoções, finanças, saúde, relacionamentos, 
pessoal e profissional.  
 
 

Que resultado esperar?

Melhoria na qualidade de vida e  na vida 
financeira. Ganhos expressivos na auto-estima, 
transformações significativas na sua forma de 
enxergar, pensar, sentir e viver a vida.  
 
 



Conteúdo



Conteúdo

No cronograma você poderá ver todos os temas 
que serão trabalhados, mergulharemos nos 
seguintes temas: 
 
- Leis Universais 
- Comunicação interna 
- Relacionamento com Dinheiro 
- Crenças Limitantes 
- Ferramentas práticas para limpeza de crenças 
- Ferramentas práticas para aumento de 
frequência pessoal  
- Funcionamento do processo de manifestação 
- Construção do Vision Board da vida abundante 
 



Encontros online



Encontros ao Vivo

Durante os meses que trabalharemos juntas, você 
terá acesso a mim pelo e-mail e também nos 3 
encontros que teremos ao vivo, on line, via Zoom. 
 
As datas já estão disponíveis no cronograma, os 
encontros serão gravados e serão disponibilizados 
na área de membros.



Depoimentos



Depoimentos de algumas 
participantes

"Foi muito bom, me fez 
ver tudo de outra forma... 
Sou uma nova pessoa.... 
Foi uma experiência 
ótima, muito válida. Vc é 
especial. Obrigada!" 
Fernanda Passos

"O Metamorfose foi um 
divisor de águas: ao 
longo do programa, 
várias fichas caíram! Me 
dei conta de que a minha 
vida não precisa se 
resumir apenas ao 
trabalho (embora eu seja 
completamente 
apaixonada pelo o que 
faço). Percebi o quanto 
me saboto 
financeiramente - tem 
sido uma desculpa pra 
que eu não aproveite a 
vida em toda a sua 
plenitude. " 
Talita Chaves

"Fazer o metamorfose me 
ajudou a perceber e 
aprofundar questões que 
me incomodavam. Um 
divisor de águas para 
definir com o que amo 
trabalhar e sair da 
procrastinação." 
Maria Leopoldina 



Investimento



Investimento

O investimento para participar do 
Metamorfose, com acesso ilimitado e 
diversos bônus, incluindo o Workshop de 
Ho'oponopono (que também será 
disponibilizado na área de membros é de 
R$427,00 e poderá ser parcelado em até 12x, 
no cartão de crédito (parcelamento através 
da plataforma).



Inscrição



Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 08/02/19. 
Para garantir a sua participação, clique nesse link. 
 
Caso a turma atinja o limite de participantes, as 
inscrições serão encerradas antes.

http://bit.ly/metamorfosemanifeste


Em 2019 vamos manifestar a 
abundância que merecemos!

Metamorfose
Manifeste a Abundância que Merece


