
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RE)ENCONTRA A FELICIDADE QUE EXISTE DENTRO 

DE TI 

Dias 14, 15 e 16 de junho de 2019 

 

A proposta deste retiro vai no sentido de libertares tudo aquilo que 

não faz parte da tua essência, que te impede de alcançar a tua melhor 

versão e encontrares a felicidade plena. 

 

A felicidade não se explica, não se toca, não se vê, sente-se e saboreia-se. É 

um estado de alma, uma emoção, um momento com diversas intensidades e 

que se pode prolongar por toda uma vida.  



A felicidade é um estado de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, 

em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou 

sentimentos que vão desde o contentamento até à alegria intensa ou júbilo. 

É um estado de bem-estar espiritual, de paz interior. 

 

Apesar da vida trazer desilusões, contratempos, desafios, a felicidade dá-nos 

capacidade de enfrentar tudo de forma mais fluida, leve e confiante. Podemos 

ser felizes, mesmo estando tristes, preocupados e chateados.  

 

Ser feliz é diferente de estar feliz.  

Ser feliz é uma escolha da alma, estar feliz é um momento.  

 

Um dos desafios da vida é encontrar a felicidade interior, independentemente 

das contrariedades que possam surgir. 

 

Se sentes que ainda não atingiste a plena felicidade, mas almejas 

esse estado para ti e acreditas que dessa forma vais encontrar mais 

satisfação, equilíbrio mental e físico para a tua vida, então este 

convite é para ti. 

 

(RE)ENCONTA A LIBERDADE DO TEU SER E PERMITE-TE:  

Descobrir qual a tua identidade vibracional; 

Libertar a dor, o ressentimento, a revolta, a mágoa, a raiva, o ódio, a culpa, 

a intolerância, a rigidez; 

Ressignificar, perdoar, limpar, aceitar, curar;  

Limpar e curar nos níveis mais profundos da tua mente; 

Alinhar a tua vibração com a felicidade; 

(Re)encontrar a verdadeira felicidade dentro de ti. 



Este retiro utiliza práticas que harmonizam mente, corpo e alma, ajudam no 

processo de cura e equilibram a saúde, com o objetivo resgatar a liberdade 

interior de cada um, através de dinâmicas de grupo; meditação; exercícios 

voltados para o teu eu; caminhadas; momentos de silêncio para te conectares 

com o teu interior, com a mãe natureza e vibrar na paz, na harmonia, no 

amor e no bem-estar. 

 

Num local mágico, inspirador e tranquilo, rodeado pela beleza inesquecível 

da natureza no seu estado mais puro e a poucos passos do mar, 

completamente afastado do stress do dia a dia, para que possas fazer uma 

pausa, desligar das rotinas, das preocupações, mergulhares na tua 

verdadeira essência e viveres uma experiência única de amor no seu estado 

mais puro. 

 

Nestes dias maravilhosos privilegia-se a alimentação vegetariana, vegan, 

pois o consumo de alimentos da terra proporciona uma maior conexão contigo 

e com a mãe natureza. 

 

 

DÁ UM PRESENTE A TI MESMO E VEM CONNOSCO NESTA VIAGEM QUE 

MARCARÁ PARA SEMPRE A TUA VIDA. 

 

 

Trás um amigo e oferecemos-te 10% de desconto. 

Trás 2 amigos e o valor de desconto aumenta para 15%. 

Trás 3 amigos e oferecemos-te 20% de desconto e assim 

sucessivamente, quantos mais amigos trouxeres mais descontos 

usufruirás. 

 



As Terapeutas que facilitam o retiro: 

Hermínia Martins e Liliana Cavaco 

https://befreetofly.pt/herminia-martins/ 

https://befreetofly.pt/liliana-cavaco/ 

 

Local do Retiro: 

A Quintinha do Mar – Ericeira 

Morada: Rua da Serra, n.º 39, Valbom, Carvoeira, 2655-150 Ericeira 

www.quintinhadomar.com 

https://www.facebook.com/quintinhadomarericeira/videos/5501316421321

75/ 

 

Está incluído neste Retiro: 

Alojamento de duas noites - sexta e sábado; 

Alimentação vegetariana, vegan - sexta: jantar, sábado: pequeno almoço, 

almoço, lanche e jantar, domingo: pequeno almoço, almoço e lanche; 

Contacto privilegiado com a mãe natureza; 

Trabalho terapêutico; 

Material de apoio. 

 

O que levar para o retiro:  

Roupa confortável;  

Produtos de higiene;  

1 garrafa de água; 

Fato de banho, chinelos e toalha de praia; 

Disponibilidade mental e muita motivação interior. 

https://befreetofly.pt/herminia-martins/
https://befreetofly.pt/liliana-cavaco/
http://www.quintinhadomar.com/
https://www.facebook.com/quintinhadomarericeira/videos/550131642132175/
https://www.facebook.com/quintinhadomarericeira/videos/550131642132175/


Valor do retiro:  

300€. 

 

Condição de reserva: 

Envio do comprovativo de transferência no valor de 150 euros. 

 

Restante pagamento:  

Efetuar até 24 horas antes do início do evento. 

 

Condições de cancelamento: 

Até 15 dias antes do evento - devolução de 50% do valor de reserva (75 

euros). 

A menos 15 dias do evento - não há lugar a qualquer devolução. 

 

PROGRAMA 

46 horas de conexão com o teu eu interior, expansão da consciência, 

partilha, cura e vivência única de felicidade no seu estado mais puro. 

 

Dia 14 de junho - sexta-feira 

19.00 horas – Receção e acomodação 

20.00 horas – Jantar de convívio  

21.30 horas – Encontro de Almas 

     Meditação com fortalecimento progressivo de tranquilidade 

23.00 horas – Recolhimento 

 

 



Dia 15 de junho – sábado 

07.00 horas – Caminhada 

              Meditação do silêncio 

               Ativação dos chakras 

09.00 horas – Pequeno almoço 

09.45 horas – Identificar padrão vibracional 

       Libertar sentimentos e emoções que bloqueiam a felicidade 

       Ressignificar, perdoar 

11.30 horas – Coffee Break 

12.00 horas – Limpar e curar 

13.00 horas – Almoço 

14.30 horas – Limpar e curar 

16.30 horas - Lanche 

17.00 horas – Alinhar vibração com a felicidade 

18.30 horas – Tempo livre 

20.30 horas – Jantar 

21.30 horas – Meditação Terapêutica – “Liberta-te para a felicidade” 

 

Dia 16 de junho – domingo  

07.00 horas – Caminhada 

              Meditação do silêncio 

              Alinhamento dos chakras 

09.00 horas – Pequeno almoço 

10.00 horas – (Re)encontrar a verdadeira felicidade 

13.00 horas – Almoço 



15.00 horas – Considerações finais e encerramento do retiro 

17.00 horas – Lanche e despedida 


