Portugal

O Atma Institute
desembarca em

Vamos ancorar a energia na Europa com
um dos autores mais interessantes
da atualidade: Fabio Novo

A viagem começa em Cascais, ao lado de Lisboa, um destino ao mesmo tempo
acolhedor e surpreendente, com ótima gastronomia e paisagem litorânea das mais bonitas da Europa
A seguir vamos a Sintra, Patrimionio Cultural da UNESCO, uma vila com muitos segredos guardados e
histórias a serem contadas. Com clima um pouco mais fresco e edifícios históricos fascinantes, é um
lugar mágico e encantador. Por isso estaremos lá!

Nossa viagem a Portugal e a nós mesmos terá dois momentos.
MÓDULO I - DREAM JOURNEY - Como usar os sonhos e potencializar a minha evolução?
Ao chegarmos a Portugal, teremos três dias livres para conhecer Cascais e a capital portuguesa.
Então partiremos para uma vivência de quatro dias imersos no mundo dos sonhos com Fabio Novo, terapeuta e
autor de cinco livros sobre desenvolvimento humano.
Ele nos guiará numa jornada de autoconhecimento por meio de meditações, respirações, visualizações, práticas
energéticas, exercícios criativos e rodas de sonho que vão nos ajudar a
lembrar, interpretar, compreender e programar os sonhos e os conteúdos energéticos, emocionais, psicológicos
e espirituais que eles nos trazem, todas as noites.

“Os sonhos são uma importante ferramenta de autoconhecimento e criatividade.
Através deles podemos acessar informações do nosso mundo interior
e ativar nosso potencial criativo.”
Ao nos conectarmos com os sonhos estabelecemos um canal de comunicação entre inconsciente e
consciente e abrimos o caminho para que o autoconhecimento aconteça, a criatividade floresça e a
energia flua em nossas vidas.
Os participantes receberão com antecedência o e-book “Sonhos: uma síntese”.
Após esssa etapa, nos hospedaremos em Sintra e teremos três dias de descanso para conhecermos os
arredores de Lisboa, as praias bonitas do Estoril, o Cabo da Roca, ponto mais ocidental de todo o continente
europeu, lugares de forte energia como a Quinta da Regaleira.

“O que acontece entre uma vida e outra?
Quais são os estágios de preparação para uma nova vida no planeta Terra?
Como escolhemos nossa missão? Qual é o nosso propósito de vida?”
MÓDULO II - LIFE DESIGN - Como reconectar com o meu propósito de vida?
Depois do mergulho nos sonhos em Cascais, estaremos em Sintra, um lugar mágico e inspirador.
Fabio Novo nos apresentará, de forma vivencial, o Life Design, processo baseado no conteúdo de seu livro Axis,
que faz uma síntese sobre o que acontece no chamado período entrevidas (bardo), abordando temas como:
encontro com guias e mestres, escolhas de pais e amigos, definição da missão, relacionamentos,
cura energética, karma, reencarnação e propósito de vida.
Os participantes receberão antecipadamente o e-book “Axis” como preparo para estes quatro dias
de conexão profunda com nossa alma.

A DREAM JOURNEY é uma proposta de autoconhecimento integrado, unindo viagem, prazer, lazer,
encontros, inspiração, conversas significativas, reflexões sobre a vida conexão com a natureza e a
possibilidade de se conhecer melhor por meio de um trabalho criativo com os sonhos.

Fabio Novo é terapeuta, life designer, facilitador de meditação e ativista da consciência há
mais de 15 anos. É o autor dos livros Holoplex, Hiper, Sonhos: uma síntese, Axis e do guia de
autoconhecimento 108 perguntas para responder antes de procurar um Coach.
Criador do aplicativo de meditação Sync - http://apple.co/2utXAA9.
Especialista no tema da Transição, facilitador do programa TransitionLab, curador do
ciclo de palestras Transitions e da plataforma de autoconhecimento www.holoplex.org
É o sintetizador da HoloSíntese, uma nova abordagem psico-espiritual para o
desenvolvimento humano integral. É formado em Psicossíntese, Yoga e Meditação.
É conselheiro do Impact Hub Brasil. Foi executivo de grandes empresas por
15 anos até passar por um período sabático e mudar radicalmente de vida.

Esta viagem, criada exclusivamente para o Atma Institute, oferece diversas possibilidades e
planos para facilitar a sua participação:
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