
CÍRCULOS 

“RUMO À MINHA PLENITUDE®”

(Nova edição  2021)



Excelentes oportunidades para 

compreender e transformar 

processos individuais e 

aprender novos métodos de 

desenvolvimento pessoal e humano 

em contexto seguro de grupo



Cura & Transformação Pessoal = 
Sementes da Nova Terra

…Crescer em Grupo, crescer em Amor …

Pressupostos…

…Crescer em consciência e alegria…



Workshops (presenciais / online) inspirados 

nos cursos e trabalho da autora …

CÍRCULOS
“RUMO À MINHA PLENITUDE®” 

Ed. 2021

… para servir com Amor



1ª série
CÍRCULOS LÚDICOS DE DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL & HUMANO

“JOGOS DE TRANSFORMAÇÃO”



“JOGOS DE TRANSFORMAÇÃO”

1. Abrir o Coração

• Meditação para curar o coração

• Arteterapia (Trabalho com mandalas e “Criança Interior”)

• Meditação ativa Heart Chakra (dança consciente de cura)

2. Orientação: Caminhos

• A minha Roda da Vida (como estou agora-aqui)

• Obter respostas às minhas dúvidas (jogos e dinâmicas Points of You)

• Meditação de integração com a envolvência do som (taças tibetanas e

harmónicos



“JOGOS DE TRANSFORMAÇÃO”

3. Aprender a Curar-me e Transformar-me com Alegria 
• Viagem ao centro do meu Ser com Canto de Mantras 
• Exercícios de Biodanza consciencial e terapêutica

4. Curar padrões - Constelações Sistémicas (Familiares)
• Unir o que está desunido: As “ordens” do Amor
• Emaranhados: Desatar para compreender e curar
• Constelar – exercício prático



2ª série
CÍRCULOS PARA DESPERTAR & CELEBRAR O 

SAGRADO FEMININO

“CÍRCULOS DE MULHERES”



1. Mulher Guerreira - Curar as feridas da Alma

• Qual o padrão da dor / de negação familiar que nos une?

• Que ferida pessoal transporto comigo?

• Conexão ao arquétipo da minha Deusa-Mulher

• Exercícios práticos de libertação de feridas

“SAGRADO FEMININO”



2. A mulher no centro da teia - Assuntos da Família:

• Valores – Diferentes Almas, diferentes Aprendizagens

• Relacionamentos – Meios hábeis e psico-magias para melhorar a gestão de conflitos
e promover uma inclusão de mútua aprendizagem e crescimento

3. Sexualidade sagrada – questões práticas

• Útero, menstruação, líbido – uma viagem no tempo

• Instrumentos, artes & magias

“SAGRADO FEMININO”



3ª série
CÍRCULOS DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM CURA

“VEM APRENDER”



1. Oficina e ferramentas – o essencial básico e prático da cura (com
técnicas experienciais orientadas para objetivos pessoais)

1.1. Técnicas de relaxamento e projeção mental (meditação, intenção, visualização

criativa) + Técnicas de toque terapêutico e rudimentos de massagem

1.2. Técnicas do processo terapêutico sistémico (constelações familiares) + Técnicas

de auto valorização c/plano de self-help coaching

”VEM APRENDER”



2. Auto hipnose – técnicas e práticas de reprogramação mental para autoajuda

(curar dores, reduzir a ansiedade, tratar a insónia, promover a libertação de vícios

/ dependências )

3. Despertar e desenvolver a intuição - exercícios práticos

4. Aromaterapia emocional – óleos essenciais na terapêutica emocional por

áreas de aplicação e modo de utilização, diagnóstico e preparação personalizada

”VEM APRENDER”



5. Curar-Se de disfunções psico emocionais do quotidiano (programas práticos
vivenciais de base multidisciplinar) –

S.5.1. Stress e Ansiedade

S.5.2. Depressão

S.5.3. Dor crónica

S.5.4. Distração 

S.5.5. Mediação familiar – Mindfulness for Couples

”VEM APRENDER”



Sessões - Modalidades

Presenciais ou online (2 grupos distintos)

Todos os Workshops dos Círculos “Vem Aprender” estão disponíveis nas 2 

modalidades.

Alguns workshops dos Círculos “Jogos de Transformação” e “Sagrado Feminino” 

podem também estar disponíveis online. Informe-se.

INFORMAÇÕES GERAIS 



Sessões – Público-alvo

Círculos “Jogos de Transformação” e “Vem Aprender” –

Adultos (+ 18 anos)

Círculos “Sagrado Feminino” 

(workshops transgeracionais em contexto familiar) –

Mulheres e Jovens Mulheres com 16+ anos

INFORMAÇÕES GERAIS 



Sessões – Número de Participantes
É requerido um número mínimo por razões de dinâmicas de grupo e um número máximo para apoio 

personalizado individual e capacidade de lotação da sala (s. presenciais) 

Workshops presenciais –

Nº mínimo: 5  /  Nº máximo: 12  

Workshops online –

Nº mínimo: 4  /  Nº máximo: 20 

INFORMAÇÕES GERAIS 



Periodicidade e Duração das sessões
Quinzenal / 3h cada uma (aprox.)

Local
Torre d’Aguilha (S. Domingos de Rana) / Plataforma ZOOM

INFORMAÇÕES GERAIS 



Valor da participação 
(possibilidade de pagamentos mensais)

a) Círculo “Jogos de Transformação” (4 sessões): 80€ / 2x40€

b) Círculo “Sagrado Feminino” (3 sessões): 60€ / 40€+20€

c) Círculo “Vem Aprender” (5 sessões – S.1-S.4): 100€ / 40€+40€+20€

d) Círculo “Vem Aprender” (5 sessões – S.5.1-S.5.5): 100€ / 40€+40€+20€

e) Workshop individual do Círculo “Jogos de Transformação”: 30€

f) Workshop individual do Círculo “Vem Aprender”: 35€

INFORMAÇÕES GERAIS 



Requisitos da participação 

a) Inscrições até 1 semana antes de cada Círculo

b) Pagamento antecipado até 3 dias antes do evento

c) Realização sujeita a um número mínimo de participantes

INFORMAÇÕES GERAIS 



Material de apoio

a) Entregue na sessão presencial

b) Enviado antes de cada sessão online

c) Manuais – não se aplica

d) Certificado de participação – não se aplica

INFORMAÇÕES GERAIS 



Gravação áudio ou fotográfica das sessões 

À exceção de excertos da sessão em que os participantes são encorajados a

gravar algum acontecimento relevante para trabalho posterior, não será

autorizada nem praticada a gravação de imagens, vídeos ou registos de voz em

cumprimento do disposto no nosso RGPD (Regulamento Geral de Proteção de

Dados) – ver Política de Privacidade em harmonizando.com

INFORMAÇÕES GERAIS 



Condições de Segurança (sessões presenciais) 

Serão garantidas todas as condições anunciadas no nosso site – ver Condições

de Segurança Sanitária e Política de Privacidade de Dados Pessoais em

harmonizando.com.

INFORMAÇÕES GERAIS 



Responsável pela Formação
Isabel Gonçalves, M.CSH.

Contactos: 
www.harmonizando.com | harmonizando@gmail.com | 964480280

INFORMAÇÕES GERAIS 

http://www.harmonizando.com/
mailto:harmonizando@gmail.com

