
MODIFICA�DO-SE ATRAVÉS DAS  
12 I�ICIAÇÕES ESTELARES 

 
 

APRESE�TAÇÃO: 
 

Muitos de nós, mesmo que com 

pequenos passos dados, ainda podemos 

nos deparar perguntando quem somos, 

por que estamos aqui, e qual é esse 

misterioso plano divino que parece 

forçar nossos corações a querer 

lembrar e compreender. 

 

Para que se possa ter mesmo a mais 

simples percepção de como é possível recebermos as iniciações estelares, nós 

precisamos expandir nossas concepções limitadoras a respeito de nós mesmo e da nossa 

localização na galáxia. 

 

Nós acreditamos que somos filhos das estrelas e que temos uma herança divina para 

relembrar e reaver, para nós próprios, para nossas relações e para a posteridade.  

 

As 12 Iniciações Estelares estão todas ao nosso redor, e para aqueles que querem 

aprender a crescer e a se modificar para uma nova consciência, essas bênçãos 

energéticas estão à espera de serem despertas e requisitadas.  

 

Se você se sentir atraído por esse conteúdo e proposta de curso, provavelmente você é 

um buscador da verdade e da sua capacidade de querer entender a expansão da 

consciência no planeta Terra e no universo, bem como de sua vontade e merecimento de 

receber o que é seu. 

 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 
 

Possibilitar que cada pessoa receba as 12 iniciações estelares diretamente dos mestres de 

cada estrela; 

Através de cada iniciação, sentir a modificação, a expansão e uma nova consciência de 

vida; 

Expansão vibracional de toda a matriz energética para poder receber as iniciações; 

Expansão dos 7 chakras; 

Fortalecimento dos corpos sutis; 

Conexão com as memórias estelares e xamânicas; 

 

 

 

 

 

 



CO�TEÚDO: 
 

A relação das estrelas com a compaixão, o amor, a esperança e a plenitude; 

As modificações no planeta; 

ReConexão com os 4 elementos em nosso corpo e nosso DNA estelar; 

Como liberamos memórias através de cada iniciação; 

 

 

AS 12 I�ICIAÇÕES ESTELARES COM OS RESPECTIVOS 7 CHAKRAS: 
 

 

A Expansão Vibracional dos corpos 
sutis e a Consciência da ilusão. 
 

As seguintes Iniciações Estelares 

oferecem a bênção, a Graça e a 

modificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcturus - da esperança 
Polaris - da respiração 
Plêiades - do amor 

Vega - da compaixão 

Betelgeuse - Consciência Expandida da alma 

Rígel - da totalidade pela integração matéria-espírito 

Sírius - da consciência Crística 
Alcyone – da Gratidão e do Perdão 

Canopus – da Plenitude 
Gaia – da reconexão com o planeta Terra 

Alnitak – Expansão da Chama Trina – A Divina Trindade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESE�VOLVIME�TO: 
 
Serão realizados 13 encontros com 

periodicidade semanal (ou mensal) de 

3h onde, em cada encontro: 

 

Será compartilhado sobre as 

modificações do grupo, será feita a 

leitura de texto referente à iniciação do 

dia, realizada a iniciação proposta. 

 

 

Cada pessoa receberá apostila e um CD com  as músicas das iniciações e outras 

informações complementares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I�FORMAÇÕES:  
mailto:contato@reikixamanicoestelar.com.br 

 

 

DEPOIME�TOS: 
 

“Iniciei este curso sem criar expectativas, não foi planejado. Indicado como sendo 

interessante,me inscrevi e na outra semana iniciei. E para minha surpresa, após 

muitos cursos na área ” espiritual” me surpreendi, por serem encontros não 

fantasiosos mas a realidade de cada dia. 

 

�o início foi tudo ótimo, sentia muita energia, minhas semanas pura vitalidade, após 

algumas iniciações começamos a ver as nossas dificuldades e olhar o que não 

aceitamos em nós, parecia uma cortina se abrindo. A cada iniciação um sentimento 

novo, a ponto de achar que só tinha acontecido com a gente e a cada encontro nas 

conversas observava que as colegas também tinham suas dificuldades. Acho que este 

trabalho não encerra no final do curso é muito conhecimento, aprendizado de si 

mesmo que só cada um compreende e sabe o que deve fazer. 

Com certeza estes encontros servem para melhorar a sua auto-estima, não com 

elogios, mas acreditando mesmo nas suas capacidades, sabemos que o caminho não é 

fácil, mas não tão difícil.”  

Adriana M. D’ Avila 
 

“Antes, não via as coisas tão claras, óbvias…. não sabia lidar com meus sentimentos 

e, principalmente, tinha medo de viver coisas novas. Quando iniciei o curso, a única 

coisa que eu tinha na minha cabeça era a vontade de mudar, sempre me encantei 

pelas estrelas, foi muito fácil, e também eu já estava em digamos, tratamento com 

florais. Muita coisa mudou, tudo ficou mais claro, tenho um imenso amor e carinho 

por todos, hoje expresso, falo o que sinto realmente, vivo aquilo que estiver para ser 

vivido, sem medo, mais força, dicernimento, uma sensação de ter deixado o velho 

para trás. Sinto que foi apenas um mero começo, um passo, sinto energias 

surpreendentes, um longo caminho a percorrer, a evoluir. 

Me sinto feliz, realizada (ainda não totalmente), mas sei que ainda tenho muito 

trabalho pela frente. Agradeço de coração por tudo.” 

Andréia Ferreira 
 


