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Nestes encontros começamos por sintonizar energias, respirando juntos e
realizando uma breve meditação para te conectares contigo mesmo e eu me ligar
a ti. Preparamos, assim, a sessão para materializar a tua força interna num
retrato que poderás escolher colocar no teu altar, para te lembrares de que és
uma alma em viagem pela escola da Terra.
Enquanto terapeuta energética, professora certificada de Kundalini Yoga e
artista, acredito ser importante honrar o poder de cada ser, e por isso me coloco
à disposição para dar rosto ao teu Eu Superior encarnado. As sessões decorrem
ao ar livre, palco natural que por si só harmoniza os nossos vários campos
energéticos. De momento estou a morar em Sintra, pelo que sugiro explorarmos
estas paisagens dadivosas, que nos oferecem montanha e floresta, campo e
bosque, falésias e mar. Também estou disponível para sessões em Lisboa.
/////

In these meetings we start by syncing energies, breathing together and doing a
brief meditation for you to connect with yourself and for me to establish a bond
with you. In this way, we prepare a session with the objective to materialize your
inner strength in a portrait that you may choose to place at your altar, to remind
yourself that you are a soul in a journey at the school of Earth.
As an energetic healer, Kundalini Yoga teacher and an artist, I believe it is
paramount to honor the power of each individual, and for that reason I am at
your disposal to give form to your Higher Self incarnated.
The sessions take place outside, in a natural stage that by itself harmonizes our
several energetic fields. At the moment I am living in Sintra, so I suggest that we
explore these astounding landscapes, which offer us mountain and forest, fields
and woods, cliffs and sea. I am also available for sessions in Lisboa.
As sessões de 2h decorrem num cenário natural previamente acordado. Vais
receber uma seleção de (pelo menos) 20 fotografias digitais em alta resolução.
///// The 2-hour sessions take place in a previously chosen natural setting. You
will receive a selection of (at least) 20 high-resolution digital photographs.

Valor de troca // Exchange value — 120€ - 200€
Escolhe a tua escala de abundância entre estes valores
Choose your abundance scale in between these values

Estou disponível para te celebrar / I am available to celebrate you
Grata pela tua confiança na minha visão! / Thanks for your trust in my vision!
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dianavcalmeida@gmail.com // 966505716 WhatsApp, Signal, Telegram

