
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO: “LIBERTA A TUA SOMBRA INTERIOR E 

ENCONTRA O CAMINHO DO SUCESSO” 

 

6, 7 e 8 de dezembro de 2019 



A proposta deste retiro vai no sentido de descobrires, aceitares e 

libertares a tua sombra interior, com o intuito de alcançares o amor, 

o teu caminho, o sucesso, a felicidade, a melhor versão de ti mesmo. 

 

“Somente quando temos a coragem de enfrentar as coisas, exatamente como 

elas são, sem qualquer autoengano ou ilusão, é que uma luz surgirá dos 

acontecimentos, pela qual o caminho do sucesso poderá ser reconhecido”.  

I Ching. 

“A sombra é a pessoa que preferimos não ser”, Carl Jung. 

 

A sombra é, obscura, secreta, tudo aquilo que não aceitas de negativo em ti 

e não queres que os outros saibam.  

 

Todos nós somos luz e escuridão, esta dualidade habita dentro de nós. No 

entanto, ninguém gosta de admitir que tem um lado menos bom, que erra, 

que tem defeitos e isso facilita a expansão da sombra em nós.  

 

A sombra é feita de pensamentos, emoções e impulsos, demasiado dolorosos, 

constrangedores, desagradáveis, por isso, ocultas aos outros e também a ti 

mesmo.  

 

A sombra mostra-se de muitas maneiras, por exemplo quando: assinas 

cheques sem fundo; bebes demais; foges aos impostos; exageras nos gastos; 

trais a confiança familiar; gritas com os teus filhos ou agrides verbalmente o 

teu companheiro; navegas na internet para visitar sites porno enquanto a tua 

esposa está a preparar o jantar; enganas o teu marido, enquanto ele trabalha 

no duro; roubas ideias dos teus colegas de trabalho e afirmas que são tuas, 

etc. 

 



Como não sabes lidar com o efeito sombra, reprimes. Quando suprimes 

qualquer umas destas qualidades, vives na negação do que és realmente.  

 

Para lidar com as tuas falhas, com a sensação de inferioridade, crias defesas, 

máscaras, onde apresentas muito mais qualidades do que defeitos para ti e 

principalmente para os outros.  

 

Crias uma persona, um novo papel e acreditas que este te trará o amor, a 

atenção e a aceitação que tanto desejas. Acreditas que esta máscara te vai 

levar onde queres chegar. No entanto, a tua máscara torna-se a tua maior 

prisão, pois precisas dela para não mostrar ao mundo que o teu ego ferido 

está a sofrer. Estas máscaras, são defesas do ego criadas inconscientemente. 

 

A parte de ti que foi julgada como má, errada pelos outros está a gritar para 

sair, para ser livre. Quando negas a ti mesmo uma saída segura para 

expressares o teu lado sombrio a tua sombra aumenta de tamanho e se 

converte numa poderosa força, que pode ser capaz de destruir a tua vida e a 

vida dos outros. 

 

Se pretendes lidar bem com o teu lado sombra e luz, encontrar a tua 

verdadeira essência, então este convite é para ti. Vem connosco, 

libertar a tua sombra interior, alcançar o amor, o teu caminho, o 

sucesso, a felicidade, a melhor versão de ti mesmo. 

 

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

 - Aceder ao “sótão” mais sombrio da tua mente; 

 - Identificar, explorar e entrar nas tuas sombras interiores;  

 - Compreender a alma humana - dualidade sombra versus luz; 

 - Conhecer o fenómeno da projeção; 



 - Libertar as tuas sombras; 

 - Alcançar a tua própria luz através da libertação da raiva e do perdão; 

 - Resgatar a tua criança interior; 

 - Reaver o adolescente fragilizado e magoado; 

 - Recuperar a energia e o brilho do teu “Eu autêntico”; 

 - Encontrar a tua melhor versão - o caminho do amor, da felicidade, da 

saúde, do sucesso. 

 

“O homem deve descobrir a sua própria realidade, sem se angustiar, porque 

tem a si mesmo como seu único amigo ou como seu único inimigo”, Bhagauad 

Gita. 

 

O nosso retiro utiliza práticas que ajudam no processo de cura, equilibra e 

harmoniza a saúde física, mental e espiritual. Com o objetivo resgatar a 

liberdade interior de cada um, conetar com a essência do criador, 

encontrar respostas, descobrir o caminho, missão de vida e resgatar 

a melhor versão de ti mesmo.   

 

Este retiro é direcionado para aquelas pessoas que acreditam e buscam uma 

maior espiritualidade, o amor incondicional. Ser espiritual é ser desperto, 

consciente do que cada um é, como é, qual o seu propósito e para onde se 

dirige. Se por acaso te identificas com os objetivos deste retiro, significa que 

já estás desperto, só precisas de dar o próximo passo – aceitares o desafio, 

entregares-te ao processo, libertares, curares e encontrares-te 

verdadeiramente.  

  

Promovemos 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. 

Todo o trabalho terapêutico é desenvolvido através de ferramentas de 



Psicologia Positiva, Programação Neuro Linguística, Hipnose, 

Coaching, Espiritualidade e união de várias Terapias Holísticas.  

 

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

da natureza no seu estado mais puro, 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 20%.  

Trás 3 amigos e oferecemos-te 30% de desconto e assim sucessivamente, 

quantos mais amigos trouxeres mais descontos usufruirás.  

 

As Terapeutas que facilitam o retiro:  

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

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

 

Local do Retiro:  

Quinta da Enxara – Enxara do Bispo - Mafra 

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


A 20 minutos de Lisboa, no leito geográfico da Serra do Socorro, onde se 

encontram os concelhos de Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. 

Morada: N9-2, km 13, 2665-053, Enxara Do Bispo 

 

www.enxara.pt.simply.site/ 

https://www.facebook.com/enxara/ 

 

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 – Psicologia Positiva; PNL; Coaching; Terapias 

Holísticas; Espiritualidade; 

Material de apoio. 

 

O que levar para o retiro:  

Roupa confortável;  

Casaco quentinho; 

1 mantinha; 

1 garrafa de água; 

Chinelos para andar dentro de casa; 

Produtos de higiene;  

Fato de banho, chinelos e toalha de praia; 

Disponibilidade mental e muita motivação interior. 

 

http://www.enxara.pt.simply.site/
https://www.facebook.com/enxara/


Valor do retiro:  

Até dia 15 de novembro, 400€. 

A partir de 16 de novembro, 475€. 

 

Condição de reserva:  

Envio do comprovativo de transferência no valor de 200 euros, até ao dia 15 

de novembro. 

 

Restante pagamento: 

Envio do comprovativo de transferência do restante valor, até 24 horas antes 

do início do evento.  

 

Condições de cancelamento:  

Até 15 dias antes do evento - devolução de 50% do valor de reserva (100 

euros).  

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

 

Mais informações em: 

www.befreetofly.pt  

befreetofly 

befree.tofly 

 

http://www.befreetofly.pt/

