
A Ingrid Auer está em 
contacto próximo com o 

mundo espiritual. Escreveu 
livros espirituais, que rece-

beu como médium vidente, 
desde 1998. No centro do 

seu trabalho estão símbolos 
e essências energizadas, que 
não são apenas usados por 

particulares, mas também 
médicos, profissionais de cura, 

profissionais de energia e 
professores, com grande taxa 

de sucesso. Os símbolos e 
essências energizadas também 

provaram funcionar de forma 
positiva nas áreas de gravidez, 

nascimento e durante o 
atendimento aos doentes 
terminais, e àqueles que 

estão entristecidos.

 

MATERIAL 
NECESSÁRIO: 
SET 1: Símbolos 
Angélicos Combinados 
+ Guia e os Símbolos 
para crianças 
 

MATERIAL 
RECOMENDADO:
É desejável que os 
participantes possam 
testar com o péndulo 
ou a vara radiestética 
ou o teste muscular, ...
Cobertor ou tapete de 
yoga
Roupas confortáveis, 
meias e materiais 
para anotações

OS PRINCIPAIS TÓPICOS DO SEMINÁRIO SÃO:: 

Trabalho prático com os Símbolos Angélicos Combi e os 
Símbolos para crianças 

_ Aplicações práticas mais importantes dos Símbolos Angélicos 
Combi (trabalho energético corporal e espiritual)

_ Informações básicas sobre as Essências Angélicas Combi e os 
Óleos Angélicas Combi.

_ Introdução à Pedagogia Espiritual
_ Meditações / canalizadas ao vivo para o grupo

Se já realizou a minha Formação ANGEL SYMBOL PRACTITIONER 
(ASP) com a Laura Correia, agora podem realizar pessoalmente 

comigo no ASP a parte 2. É hora de dar o próximo passo.

O módulo 2 da formação enfatiza a aplicação prática dos 
SÍMBOLOS ANGÉLICOS COMBI; que são usadao para círculos de 

proteção, círculos de corte, trabalho corporal e para uma dissolução 
rápida e fácil de bloqueios energéticos (em chakras, meridianos e 

órgãos). Estes símbolos também servem para eliminar alergias.

Nas minhas formações de ANGEL SYMBOL PRACTITIONER, adiciono 
sempre um valor especial ao trazer novas perspectivas sobre os 
seres angélicos, os Mestres Ascensos, as Deusas ou os Santos e 
sobre como trabalham junto a nóps, os humanos; mas também 

sobre como desenvolver a própria espiritualidade e personalidade 
individual.

As minhas „ferramentas espirituais“ também abrirão uma nova 
dimensão do trabalho de cura para si, para a sua família ou os seus 

clientes.

O módulo de formação ASP parte 2 contém conhecimentos teóricos 
e exercícios práticos.

Este seminário será traduzido do inglês para o português.

www.ingridauer.com/es

CERTIFICADO  
ANGEL SYMBOL PRACTITIONER  

(Módulo 2 de 3)
para inscrições  

realizadas até 30 de maio de 2018

„MEET & GREET“  
com Ingrid Auer 

Data: 28 de fevereiro de 2020

Hora: 19:30 - 21:00
Admissão gratuita!

Gostaríamos de convidá-lo para o 

nosso MEET & GREET  
gratuito.



Nome  ................................................................................................................................................

Endereço  ..........................................................................................................................................

Localidade  .......................................................................................................................................

Código postal ..................................................................................................................................

Email  .................................................................................................................................................

Telefone  ...........................................................................................................................................

Lugar/Data  ............................................Assinatura  ..................................................................

Envie este formulário preenchido e 
assinado de volta para:

LICHTPUNKT & EKONJA-Verlag 
Ingrid Auer GmbH

Sigrid Glaser

Wiener Straße 49
A-3300 Amstetten 

Correio: sigrid.glaser@ingridauer.com

f +43 7472 691 72-290

Concordo com as condições, assinando por baixo!

Estou inscrito expressamente para o seminário

 � „Certified Angel Symbol Practitioner (Módulo 2 de 3)“ com Ingrid Auer  
Euro 240,00 
(Desconto antecipado: Euro 219,00 para inscrições realizadas até 31 de janeiro de 2020)

A sua reserva será confirmada após recebermos o seu formulário de inscrição assinado 
(por e-mail ou fax) e EUR 240,00 (EUR 219,00) na conta bancária da Ingrid Auer até  
14 de fevereiro de 2020.

Aceito transferir o valor de 240 euros / 219 euros - para o fim de semana do seminário 
até 14 de fevereiro de 2020, para a conta da Ingrid Auer.
Caso contrário, o meu lugar no seminário será cancelado.

DETALHES BANCÁRIOS: 
Nome do Banco: Bawag P.S.K.
Proprietário da conta: Ingrid Auer, Wiener Strasse 49, A-3300 Amstetten
IBAN: AT79 6000 0000 7543 8054, BIC: BAWAATWW
Conta Paypal: bestellung@ingridauer.com

*CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: Em caso de cancelamento
• antes de 12.2.2020, cobraremos Euro 30 - como taxa de manutenção
• Entre 12.2.2020 e 20.2.2020, cobraremos Euro 100 - taxa de cancelamento
• Entre 20.2.2020 e 25.2.2020 cobraremos Euro 200, - taxa de cancelamento
• Após 25.2.2020, cobraremos o montante total de Euro 240, -

DATA
29 de fevereiro e 1 de março de 2020

LOCAL
Rua 1º de Maio, Nº 21 B Loja - Fogueteiro  
2845-163 Seixal
Lisboa, Portugal

HORA
Sáb 10-17 
Dom 09-16

PREÇO
240,00 euros - pago imediatamente 
DESCONTO ANTECIPADO: O valor do 
seminário será de 219,00 euros até 31 de 
janeiro e de 240,00 euros para inscrições a 
partir de 1 de fevereiro.

INFORMAÇÕES E RESERVA
Laura Correia, laura.planus@gmail.com 
www.facebook.com/LauraCorreia11  
926 962 772

www.ingridauer.com/es

REGISTO OBRIGATÓRIO 
NO SEMINÁRIO

DESCONTO ANTECIPADOpara inscrições  
realizadas até 30 de maio de 2018

DESCONTO ANTECIPADOpara inscrições  
realizadas até 31 de 

janeiro de 2020


