RETIRO
MONTE ORADA
DE 8 A 11 DE DEZEMBRO 2022

OBJETIVOS
Este encontro destina-se a todos aqueles que pretendam
mergulhar no seu auto-conhecimento, em profunda comunhão
com a natureza, e adquirir ferramentas de purificação espiritual
que permitam melhorar a sua qualidade de vida.
Na prática, serão apresentadas, aplicadas e/ou aprofundadas as
seguintes abordagens: Princípios da Purificação e Evolução
Espiritual; Intuição; Biodanza; Yoga; Meditação; Constelações
Sistémicas; Alimentação Saudável;
Coaching; Astrologia
Psicológica e Genealógica.
É recomendado (mas não obrigatório) que os participantes tenham
conhecimentos elementares de Astrologia.
Com este retiro, através de uma experiência que se pretende única
e inesquecível, espera-se que os participantes ganhem: uma nova
consciência de si e das suas potencialidades, em prol do seu
empoderamento; o acesso a metodologias práticas para
melhoria da saúde e bem-estar; e conhecimentos práticos para
maior realização pessoal e profissional.

LOCAL
Realiza-se no Monte Orada, um espaço maravilhoso, próximo
da Zambujeira do Mar, no Alentejo, com alimentação quase
exclusiva de produtos biológicos da quinta.
A entrada deve ser feita na quarta-feira, 7/12, a partir das 19h00
e devem vir já jantados (dia 8 iniciamos as atividades logo cedo).
A saída será Domingo, 11/12, aproximadamente pelas 17h30.

PROGRAMA
Intuição: Definição de Intuição; Diferença entre Intuição e
Emoção, Dedução e Vontade; Práticas para desenvolvimento
da Intuição; as Ondas Cerebrais e o Subconsciente; Intuição,
Meditação e conexão com a Inteligência Infinita.
Espiritualidade: As 3 Componentes principais do Ser Humano;
Karma, Reencarnação e Projeto de Vida; Os Níveis de
Consciência; Os Centros Energéticos; Práticas de Purificação,
para Imortalidade Física.
Constelações
Familiares
e
Sistémicas:
Campos
Morfogenéticos; as Leis Inconscientes Familiares (Pertença;
Hierarquia; Equilíbrio; Ordem; Reconhecimento); Libertação
dos Fa(r)dos Inconscientes; Tipos de Constelações; Casos e
Prática de Constelações.

PROGRAMA
Ioga ou Yoga: exercícios de: gratidão; vocalização; posturas
gestuais; respiração; limpeza das mucosas; posturas físicas (de
equilíbrio, força, flexibilidade); relaxamento; meditação.
Meditação: Meditações Ativas;
Meditação Vipassana e
Samatha; Praticas de Meditação e Programação do
Subconsciente;
Astrologia: o Mapa Astrológico, como diagrama da evolução
pessoal e talentos; Planetas, Casas e Signos; a família através
das Casas; a Astrogenealogia; a Família através dos Planetas;
Mitologia Clássica em teatro; ligação entre Mitologia grega,
alimentação e constelações Sistémicas.

NOTAS:
- Poderá ser introduzido e praticado Rebirthing e algumas atividades poderão
ser facilitadas por convidados especiais.
- Poderão estar incluídas atividades (facultativas) de exercício físico mais
intenso, como cardio-fitness.
- À partida, as atividades principais irão começar bem cedo, antes do nascerdo-Sol, e terminarão antes do jantar.

SALVAGUARDAS
A participação no retiro não é recomendada em casos onde se
verifique a existência de problemas crónicos profundos e
incapacitantes de saúde psicológica;
A participação no retiro não é recomendada a pessoas que
tomem medicação psiquiátrica, tais como antidepressivos,
antipsicóticos e ansiolíticos sedativos;
O participante assinará obrigatoriamente um termo de
responsabilidade pessoal para poder participar no retiro.

INVESTIMENTO
590€

DORMITÓRIO

790 €

QUARTO DUPLO

1090 €

QUARTO INDIVIDUAL

* todos os valores acrescem de IVA 23%, em caso de factura

A partir de 27 de Julho, os valores terão um aumento de 10%
A partir de 7 de Outubro, os valores terão um aumento de 20%
A partir de 1 de Setembro não haverá reembolso dos valores pagos em caso de
desistência.

PASSO 1:
Pagamento por NIB: PT50 0007 0061 0003 4820 0025 4 ou
Paypal: paypal.me/joaomedeirosastro

PASSO 2:
Preenchimento da ficha de inscrição - Link AQUI

geral@arquetiposceia.com

+351 93 566 01 17

SOBRE JOÃO MEDEIROS
Licenciado
em
Economia
pela
Universidade Nova de Lisboa (1998) com
classificação final entre os 15% melhores
alunos
Bolseiro Erasmus na Suécia e França
Coordenador e Técnico Estatístico no
Instituto Nacional de Estatística (1999 a
2003)
Astrólogo profissional diplomado pela
Academia de Estudos Astrológicos (2003)
Formador e criador do CEIA – Centro de
Estudos Integrados de Arquétipos (2007),
tendo criado e conduzido mais de 100
módulos temáticos intensivos
Larga experiência de formação intensiva a grupos superiores a 30
participantes muito heterogéneos
Certificado em Constelações Organizacionais por Talent Manager (2009)
Certificado em Constelações Familiares pelo Núcleo Transpessoal de
Psicologia (2019)
Certificado em Coaching de Alta Performance pelo High Performance
Coaching Corporation (2019)
Autor dos livros: Oceano Ascendente – Ciclos de Portugal (Ed.
Pergaminho – 2004); A Carta – Astrologia Psicológica (Ed. Lua de Papel
2013); O Zodíaco de Portugal (Ed. Lua de Papel – 2017); O Panteão –
Astrologia Prática (Ed. Autor - 2020); A Hora de Pessoa - Astrologia da
Mensagem (Ed. Autor - 2021)
Autor com vários artigos de pesquisa publicados com destaque em
revistas internacionais como: Astrological Journal da Astrological
Association of Great Britain ou o site www.astro.com
Orador em congressos nacionais e internacionais da especialidade,
tanto em presença como online
Atendimento de mais de 8000 clientes em consulta privada de Astrologia

