
Material necessário:
 » “Símbolos Angelicais 1-49“ 
Cartões dos Símbolos Angélicos

Material recomendado:
 » “Símbolos de los àngeles“ - Livro 
em espanhol ou inglês

 » uma esteira de yoga ou uma 
almofada para yoga

 » as suas ferramentas para testes 
(por exemplo: pêndulo)

Nota sobre os restantes Módulos:

O Módulo 2 conterá: O uso profissional dos SÍMBOLOS 1-60 (Angel Therapy Symbols) do  
ANGEL COMBI para o trabalho espiritual de cura do corpo, curando ainda a sua linhagem usando os 
CARTÕES DOS SÍMBOLOS MARY MAGDALENE. 

O Módulo 3 conterá: Como usar as ANGEL ESSENCES, ANGEL OILS, ANGEL & MASTER-AURA-
ESSENCES no quotidiano e para efeitos de terapia, trabalho de cura com os SÍMBOLOS DOS MESTRES 
ASCENCIONADOS, DEUSAS LEMURIANAS e SANTOS (PADROEIROS). 

Depois de participar nos Módulo 1-3, torna-se um Certified Angel Symbol Practitioner por Ingrid Auer. 

APENAS A QUEM FAZ O MÓDULO 1 É PERMITIDO  
FREQUENTAR OS RESTANTES MODULOS

O fim de semana (2 dias) sobre o Módulo 1 de 3 é para se tornar um CERTIFIED ANGEL 
SYMBOL PRACTITIONER original pela Ingrid Auer. 

Este seminário de práticas com uma duração de 2 dias, a Marcia Barreto irá transmitir aos 
participantes como podem utilizar as suas “ferramentas celestiais“ a nível pessoal, na sua 
família, nos seus amigos ou nos seus clientes de forma eficiente e proveitosa.

Os SÍMBOLOS ANGÉLICOS e ESSÊNCIAS ANGÉLICAS energizados  
e de alta vibração da Ingrid Auer:
•	 são ferramentas espirituais para um trabalho de cura sutil
•	dão indicação sobre os problemas
•	 são muito eficientes na harmonização dos chakras, camadas da aura, meridianos, órgãos, 

DNA multidimensional, ...
•	 são ferramentas espirituais para a Nova Era.

Os principais tópicos do Seminário são:
•	Melhorias energéticas da água, alimentos e cosméticos
•	Eliminação de efeitos secundários em medicamentos
•	Apoio e melhoria de certas situações por meio de círculos de proteção
•	Solução de conflitos e eliminação de dependências por meio de círculos de corte
•	Melhoria na compreensão das situações difíceis, assim como, transformá-las
•	Treino com Símbolos Angélicos (breve introdução)
•	Educação Espiritual - breve introdução (© por Ingrid Auer & Beate Fallaschinski)

Certified 
ANgel SyMbol PrACtitioNer (Módulo 1 de 3)

CoM A MArCiA bArreto (formadora autorizada por Ingrid Auer em Brasil!)

dAtA e loCAl
18 e 19 de Maio - Rio de Janeiro
25 e 26 de Maio - São Paulo 

HorA
from 10am to 6pm

Preço
R $ 920,00

 
iNforMAçõeS e reServA
Marcia Barreto
marciabarreto.my@gmail.com
 

Sabe como trabalhar com os SÍMBOLOS ANGÉLICOS da Ingrid Auer? 
Sabe como fazer uma CONSULTA PROFISSIONAL com os SÍMBOLOS ANGÉLICOS 1-49 da Ingrid Auer? 
Sabe o que é a EDUCAÇÃO ESPIRITUAL COM SÍMBOLOS ANGÉLICOS da Ingrid Auer? 

autorizada  
por ingrid auer

no Brasil

Marcia  
Barreto


