
 

 
 

 
CURSO DE LEITURA DA AURA 

 
A aura é o campo energético que envolve o corpo físico, onde fica registado tudo o que 

se relaciona com as nossas vivências, quer passadas, quer presente. Em cada uma delas 

fomos acumulando experiências, conhecimento e memórias, as quais, conscientemente 

ou não, afetam as nossas escolhas, medos e tendências, muitas vezes criando padrões 

repetitivos. Essa “informação” está guardada numa espécie de “ficheiros” que se 

chamam Registos Akashicos. 

A Leitura da Aura é, em primeiro lugar, uma profunda ferramenta de autoconhecimento. 

Nesta formação aprenderemos, através da invocação de uma rosa, que representa o 

arquétipo da Deusa, a interpretar símbolos, cores, sensações, a limpar e a trazer à 

consciência de cada um de nós tudo aquilo que pode estar a bloquear a energia e a não 

permitir que alcancemos o nosso objetivo primário enquanto seres encarnados: Atingir 

o nosso propósito de vida e Sermos Felizes. 

O curso de Leitura da Aura básico vai permitir-nos também compreender a nossa 

intuição, tomando consciência de dons que todos temos: Clarividência, Clariaudiência e 

Clarissapiência, basta apenas “acordá-los”. 

 

CARGA HORÁRIA 

36 horas   

  

DESTINATÁRIOS 
 
Pré-requisito curso de Meditação das Rosas   

 
 

 



 

 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
No final desta formação, os formandos estarão habilitados a efetuar uma leitura de aura 

completa, dominando os seguintes tópicos: 

• Leitura completa da rosa e folhas 

• Leitura de relógios divinos 

• Leitura de vidas passadas 

• Leitura completa de chakras 

• Compreensão e uso de ferramentas de limpeza energética 

• Noções de leitura de aura quântica 

• Guias de enraizamento e cura 

• Proteções energéticas 

 

Vamos desbravar os meandros da nossa aura, para percebermos não somente o que 

somos, para onde vamos, e com que propósito. 

Mas acima de tudo para tornarmos consciente que o melhor método para auxiliar os 

outros no seu entendimento e crescimento espiritual passa por sermos uno com a nossa 

essência e assim podermos ser o auxílio na cura e compreensão daqueles que nos 

procuram. 

 
 
 

FORMADORA 

 
Cristina Henriques  

  

• Leitora da aura geral, temáticas e feminina.  

• Mestre de reiki 

 

 

 



 

 
 

VALOR 

 
240€ o total de seis módulos de curso  

 

MODALIDADES DE PAGAMENTO: 

Modalidade I: 240€ pronto pagamento 

Modalidade II: 45€ Por Módulo  

 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os Formandos deveram apresentar-se às aulas de roupa e meias confortáveis. 

 

NOTA 

 
No acto da inscrição deve ser realizado o pagamento do Primeiro Modulo, sendo que os 

restantes módulos pagos por mês efectuadas directamente no centro de formação ou 

por transferência bancária através do IBAN PT50 0007 0000 0040 5635 47423.  

Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efetuado pagamento de 20% à 

data de inscrição e o restante no início do curso. A ficha de inscrição deverá ser 

preenchida em conformidade.  

 

CONTACTOS 
 

Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt  
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