
birinto
caminhos e pilares
da saúde familiar

19, 20 e 21
DE AGOSTO DE 2022

Um ret iro para
reconectar seu
sistema famil iar,
ress igni f icar os

relacionamentos
e a convivência

em famíl ia.

JUNTOS PELA SAÚDE
Gemeinsam für Gesundheit



Quanto você está disposto a invest ir
nessa transformação de vida?

Trabalhar o mindset de tarefas diárias na família 
para uma convivência mais harmoniosa, rica e 
construtiva;

Vivenciar uma alimentação anti-inflamatória, vital, 
acessível, saborosa e prática;

Conhecer práticas diárias para o equilíbrio no lar;

Compreender que dinheiro é energia vital;

Acessar a conexão entre a abundância financeira e 
a qualidade dos seus relacionamentos;

Praticar o mindfulness e conhecer seus efeitos 
sobre a imunidade;

Percorrer o caminho para o auto-diagnóstico da 
saúde famíliar;

Descobrir ferramentas para um empoderamento 
no caminho de transformações.

Em uma imersão de um f inal  de 
semana vamos acolher sua famí l ia e 
faci l i tar v ivências para uma vida com mais amor e m�os dor.

Transforme os paradigmas
 de seu sistema familiar!



Somos um grupo
multidisciplinar de

profissionais preparados
para acompanhar

e acolher você e sua
família nessa jornada! 

nossaequipe



nossa equipe

Adriana Moreira
Psicóloga Clínica, Pedagoga Curativa,
Reikiana, Barra de Access® e
Constelação Familiar

Larissa Aras
Biomédica, Preventóloga e

Terapeuta Manual na Alemanha

Rejane Rinaldi Mielitz 
Instrutora de Kundalini Yoga, docente
na Alemanha e integrante do projeto
“Mindfulness em Universidades Alemãs”

Flávia Palmonari
Chef especia l ista em Cul inár ia

Integrat iva

Renata Arruda Moreira
Barras de Access®, Nova Medicina
Germânica, Helosofia, Analista de Sistemas

Conheça os prof iss ionais que 
vão te acompanhar durante o Ret iro:



atividadesnossas

Palestras
Workshops

Vivências
Meditações

Atividades Livres
e Mais!



PALESTRAS E DIÁLOGOS
Alimentação anti-inflamatória
Família Contemporânea e seus 
desafios

WORKSHOPS
Preparo de alimentos em família  
Chakras e autocuidado
Trabalhos manuais para crianças
Exploração da natureza com os
5 sentidos para crianças

VIVÊNCIAS
Labirinto como caminho de cura
Kundalini Yoga para todas as idades
Roda de conversas
Movimento somático
Mindfulness 
Meditações 
Fogueira e dança
Brincadeiras
Comunhão com a natureza 
Plantio de mudas pelas crianças

ATIVIDADES LIVRES
Piscina, quadra de futebol, balanço, 
gira-gira, e mesa de jogos (pebolim, 
ping-pong, sinuca e frisbee).

atividadesnossas

ATENÇÃO: Durante o retiro as crianças serão
monitoradas por especialistas indepentende de
estarem paticando alguma atividade da programação.



alim�tação

- Desje jum
- Café da manhã
- Almoço
- Jantar
- Coffee-break

Refeições:

Alimentação vegana
e cozinha viva

Produtos sazonais
e regionais

cardápio e cozinha da Chef
Flávia Palmonari

PÃES DA



BONUS

Pacotes promocionais pós retiro com 
nossos profissionais para dar continuidade 

ao seu processo de transformação

Depois do retiro não te
deixaremos sozinho(a)

na caminhada!

Sessão de Barras de Access® ou Reiki 
Real izada durante o ret iro.

Materias impressos e digitais
Conteúdos das práticas e palestras,

receitas, meditações, exercícios.

2 sessões online de acompanhamento 
pós�retiro em grupo

Sorteios
Saiba mais abaixo.

Oportunidade exclusiva para tirar
  dúvidas e trocar experiências e
   dificuldades no dia-a-dia
    da vida familiar.



Análise de perfil de saúde 
completa + construção de 
time-line de saúde com Larissa 
Aras

Sessões de Reiki com Adriana 
Moreira

Sessões de Barras de Access com 
Adriana Moreira e Renata Arruda 
Moreira

Aplicações de Instant Change
com Rejane Rinaldi Mielitz

Sessões de assessoria sobre 
Culinária Integrativa com Flávia 
Palmonari
 

sorteios
no final do retiro



�vestim�to
para recuperação
da saúde familiar
com equipe
multidisciplinar

Mude o paradigma de sua vida familiar, 

abra o fluxo da abundância em sua vida.

Quanto você está disposto a investir

nessa TRANSFORMAÇÃO de vida?

sa�do da dor p�ac�struir amor!



Formas de
pagamento

À vista, em até 3 vezes sem
juros, PIX, transferência
bancária ou boleto.

Quartos individuais por família incluindo 
todas as refeições:
Família 1: 2 adultos e até 3 crianças – R$ 2.665
Família 2: 2 adultos sem crianças – R$ 2.357
Família 3: 1 adulto até 3 crianças – R$ 2.153
Individual: 1 adulto – R$ 1.640

cheiovalor

Quartos individuais por família incluindo 
todas as refeições:
Família 1: 2 adultos e até 3 crianças – R$ 1.955
Família 2: 2 adultos sem crianças – R$ 1.699
Família 3: 1 adulto até 3 crianças – R$ 1.530
Individual: 1 adulto – R$ 1.105

primeiras
inscrições10  àvista

Quartos individuais por família incluindo 
todas as refeições:
Família 1: 2 adultos e até 3 crianças – R$ 2.357
Família 2: 2 adultos sem crianças – R$ 2.049
Família 3: 1 adulto até 3 crianças – R$ 1.847
Individual: 1 adulto – R$ 1.337

PROMOÇÃO até dia
30/07/2022



Check�in
sexta (19/08)

às 17:00

Check�out
domingo (21/08)

às 17:15

acomodações
Chácara R4 � Monte Mor � SP



O que levar
para o retiro:

Roupa de cama
Travesseiros
Roupa de banho
Toalhas de piscina
Esteira para yoga
Fone de ouvido
Garrafa de água
Repelente
Protetor Solar
Rede (opcional)
Cangas ou toalhas para
estender no chão
Instrumento musical caso
queira tocar 
Canetas e um caderno
por adulto



                   Venha brilhar
                   conosco, fortalecer
                 e transformar sua 
               família e o planeta em

      um lugar de leveza
           sabedoria, amor
      e abundância.

Acreditamos em você
e em sua auto�cura.

Acreditamos no
potencial transformador
de TODO ser humano. 

esp�amosvocê!
INSCREVA�SE JÁ!

http://linktr.ee/juntospelasaude


JUNTOS PELA SAÚDE
Gemeinsam für Gesundheit

DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2022

birinto

Check�in: sexta (19/08) às 17:00
Check�out: domingo (21/08) às 17:15

prevenção, auto responsabilidade e auto eficiência 

j un t0spe lasaude
ht tps : / / t .me/LARbi r in to

19 99267-1539

juntospelasaudeinfo@gmail.com

19  992671539 - Renata (financeiro)

19  991367895 - Adriana (programação)

PLANTÃO DE DÚVIDAS

ENTRE EM CONATO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519992671539&text=Oi!%20Gostaria%20de%20tirar%20d%C3%BAvidas%20sobre%20o%20Retiro%20LARbirinto.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991367895&text=Oi!%20Gostaria%20de%20tirar%20d%C3%BAvidas%20sobre%20o%20Retiro%20LARbirinto
mailto: juntospelasaudeinfo@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519992671539&text=Oi!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Juntos%20pela%20Sa%C3%BAde.
https://t.me/LARbirinto
https://www.instagram.com/junt0spelasaude/?hl=pt-br

