Cursos 2009 - programação de férias
NÍVEL BÁSICO

NÍVEIS I, II e III

Dias 12, 13 e 14 DE JANEIRO
Horário de Início: 20 horas

Horário de Início: 20 horas
Local: Loja Day Luz Agricultura Orgânica

Local: APAE - Americana

Av. Brasil, 476 - Vila Medon

Rua Abrahim Abraham, 97 (atrás do Pq. Ecológico)
Investimento: R$ 30,00

Investimento: R$ 50,00
Informações: 19 3621-6294 e 3406-7678

Informações: 19 3621-6294 e 3406-7678
O Nível Básico reúne as primeiras noções de
autoconhecimento, do que é autocura e como
alcançá-la. Informações que tratam do
funcionamento do corpo físico, emocional,
mental e espiritual e criam as condições para
que cada um, à sua maneira e ao seu tempo,
conheça a si mesmo e chegue ao equilíbrio.

NÍVEL I - 19, 20 e 21 DE JANEIRO - Livro “Sentidos”
NÍVEL II - 26, 27 e 28 DE JANEIRO - Livro “Virtudes”
NÍVEL III - 02, 03 e 04 DE FEVEREIRO - Livro “Dons”

Comparar para compreender
Do campo da vida, extraímos 3 grandes lições: 1. Que a humanidade inteira
chega a ser, no máximo, torcida. Descer da arquibancada e entrar no jogo é para
poucos. 2. Os que de posse de si tomam a iniciativa, se enchem de coragem e
descem para suar a camisa, descobrem que estão sendo patrocinados por Deus e
que o pagamento é feito em forma de SAÚDE. Descobrem, ainda e com pesar, que
na torcida há os contra e, uma minoria, a favor. 3. Os que, acomodados,
continuam apenas torcendo descobrem, mais cedo ou mais tarde, que todos têm
dentro de si Deus em forma de câncer. É como se uma mão pesada, porém
acolhedora, lhe batesse nas costas e dissesse: Estou te esperando!A sensação é
de que o jogo acabou, porque todos sabem que vão morrer, mas com a manifestação das células cancerí
genas que todos
carregamos, esse encontro fica marcado para breve. Sabemos que não há, no mundo, força mais poderos a que Deus.
Igualmente sabemos que não há nenhuma forma de poder que vença o câncer. É natural que Deus se apresente dessa
forma. Mas ele sempre esteve em você. Antes de se apresentar, ele só lhe proporcionou prazer. Como?

Através do seu

corpo. Portanto, respeite-o! Todos precisam de um patrocinador, de um mantenedor. Mas para merecer o patrocínio da
saúde e adormecer as células cancerígenas, é necessário se mexer, jogar e suar muito a camisa. A caridade e o trabalho
voluntário é um time permanentemente incompleto. Sempre há espaço para mais um jogador.

Revelações - lançamento de 2008
Carinhosamente preparado ao longo do ano, o livro Revelações foi lançado no dia 19 de
outubro de 2008, durante a 15ª Conferência. Composto por 13 capítulos, traz reflexões que
conduzem ao despertar para a simplicidade dos sentidos. De leitura fácil e agradável, seus
textos desvelam a simplicidade da vida e suas manifestações. Revelam de fato o que há de
melhor em toda essa experiência, desmistificando os problemas, que são mais comuns do
que se possa imaginar, e permitindo saber que as soluções dos mesmos são igualmente
comuns e simples. Como um presente, o livro traz, ainda, preciosas mandalas que iniciam
cada um dos capítulos. Recomenda-se uma observação calma e silenciosa da mandala após
a leitura do respectivo capítulo. Trata-se de uma forma sábia de chegar às próprias
conclusões sobre a reflexão proposta. Alcançar a sua re-ligação requer sair da dualidade. O
que está entre o certo e o errado é a sua verdade. As mandalas auxiliam nessa descoberta.
Boa leitura! Boa sorte!
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