
Público alvo:
O workshop destina-se a todas as pessoas que estão abertas para compreender
e transformar aquilo que as impede de ser feliz.

Dias e Horários:
30, 31 de março e 1º de abril  –  Sexta das 20h às 22h, Sábado e Domingo das 9h às 17h

Observação: Sexta-feira chegar na pousada com, no mínimo, uma hora de antecedência.

Local:
O encontro se realizará na Pousada Aba da Serra em São Joaquim do Monte, num lindo sítio perto de 

Bezerros e Bonito. Contará com uma rica culinária natural e orgânica, inspirada na gastronomia regional. 

Visite o site: http://abadaserra.wordpress.com

RECONHECENDO OS PADRÕES QUE NOS IMPEDEM DE CELEBRAR A VIDA

Maria do Socorro Santos

um mergulho em si mesmo

Nesse encontro trabalharemos o método de processamento das polaridades desenvolvido 

por Leslie Temple, uma sul-africana visionária. Partindo de histórias pessoais e inquietações 

comuns ao grupo, este trabalho amplia a percepção dos padrões negativos que nos mantém 

aprisionados gerando desequilíbrio e um enorme desperdício da nossa energia vital. 

Através desta prática, as pessoas localizam aonde está e de onde vêm as angústias da sua 

vida, trazendo à luz o que está escondido por trás dos conflitos e das manifestações 

externas do cotidiano. Assim, aproximamos o inconsciente do consciente. É um instrumento 

de limpeza dos estados condicionados do ego, liberando o indivíduo para encontrar a 

serenidade e para satisfazer seu potencial criativo e espiritual.

FAC I L I TA D O R A :

Com formação transdiciplinar, a terapeuta, socióloga e pesquisadora Maria do Socorro Santos vem 

trilhando há mais de trinta anos um caminho singular de dedicação ao conhecimento humano em sua 

condição plural e subjetiva. Vem participando de especializações, grupos de estudo e cursos sobre 

filosofia contemporânea, psicologia integral, alimentação natural, consciência corporal, meio ambiente, 

processos criativos, acompanhamento terapéutico com grupos de teatro, além da dedicação à clínica há 

quase 30 anos. Nos últimos anos, dedica especial atenção a pesquisas e métodos que mergulham no 

conhecimento dos padrões que impedem a realização e a paz. Entre suas experiências mais relevantes, 

estão vivências muito especiais com o mestre Osho nos Estados Unidos, a proposta de transformação 

do mestre Prem Baba, o processamento de Leslie Temple e o encontro com Florian Schlosser com sua 

grande liberdade e percepção do corpo como território da inocência e da verdade. Em sua visão, Maria 

do Socorro acredita que o processo de auto-libertação se aprofunda ao "se tornar consciente do nosso 

lado escuro e mecânico que inviabiliza o contato com a beleza da verdade e do amor."

Investimento: R$ 170,00

Pacote Hospedagem: de sexta à domingo, com todas as refeições incluídas: R$ 180,00

Total: R$ 350,00

Contatos:

(81) 3753 1574

(81) 9853 1777

(11) 9966 0779

Seja bem vindo(a) nessa jornada!


