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ESQUECER PARA DESCOBRIR
Estamos aqui para lhe ajudar a

aflorar o seu máximo potencial.



O  QUE  EU  REALMENTE  QUERO  DA  VIDA?

QUESTIONAMENTOS

COMO  É  ESSA  VIDA?

QUANDO  EU  SINTO  QUE  A  VIDA  REALMENTE

VALE  A  PENA  SER  VIVIDA?

COMO  POSSO  TER  ESSA  VIDA?

O  QUE  É  PRECISO  PARA  COCRIAR  ESSA  VIDA?



Faça esses questionamentos ao

seu coração, abra-se para as

respostas mais profundas que

já existem em você.

 

Conecte-se com seu Eu Maior

e sinta as respostas virem até

você. 

ENTREGUE-SE ♥



L I STE  QUANTAS  TAREFAS  VOCÊ

JULGAR  NECESSÁR IAS

OBS:

TAREFAS
 A  EXECUTAR  A  PART IR

DESSAS  REFLEXÕ
ES :

LISTE



VOCÊ É SEU PRÓPRIO MESTRE

Tudo aquilo que você deseja que aconteça em sua

vida só depende de você. Seu esforço, sua dedicação

e seu comprometimento consigo mesma(o) é que irão

levá-la(o) aonde você deseja chegar.

 

Dedique-se aquilo que você quer iniciar, aquilo que

você quer ser. A partir de hoje, a partir de agora.

LEMBRE-SE



Auxiliar na compreensão e maior clareza do seu

propósito de vida, identificando quais são as

suas habilidades, o seu serviço a desempenhar,

a sua melhor forma de agir para atingir todos

os seus objetivos e também apresenta os seus

desafios (aquilo que você veio aprender e

desenvolver nessa existência).

Temos um atendimento que utiliza o Calendário

Cósmico para análise da sua assinatura

galáctica e energias do seu próprio calendário.

OBJETIVO

CASO DESEJE SE APROFUNDAR MAIS

NO ASSUNTO 'PROPÓSITO'

ATENDIMENTO
CALENDÁRIO
CÓSMICO



CONHEÇA A S
UA

ASSINATURA 
GALÁCTICA

Com este selo você saberá qual é a sabedoria que

você já possui, aquilo que você traz como

conhecimento oculto e que te pode te auxiliar nos

momentos que precisar. É uma energia que está sob

um fator inesperado e escondido.

KIN OCULTO

ALGUNS SELOS DO CALENDÁRIO CÓSMICO

Você saberá qual é a sua energia principal, aquela que diz

sobre como você vibra em essência nessa vida. Sobre

quem você é, a energia primordial em toda sua assinatura

galáctica. Você será orientada(o) quanto as habilidades e

os pontos que necessitam de sua maior atenção.

KIN DESTINO

Você saberá quais as energias que você veio

desenvolver. As habilidades que ainda são

desafiadoras para você executar. Aquilo que você tem

um estímulo a superar, pois menciona o que você

precisa aprender.

KIN ANTÍPODA



@ericalimainstaINSTAGRAM:

GRAT IDÃO  ♥

www.esquecerparadescobrir.com/calendario/

ACESSE  O  LINK:

Para saber mais sobre
o atendimento


