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Caminho da Alma 
Sessões de Apoio Emocional e Espiritual 
 
 
Este serviço inclui 3 sessões de acompanhamento individual que surgem no seguimento da necessidade de 
aprofundamento após uma Terapia Intuitiva com Isabel Angélica. 
 
É um processo individual para um apoio emocional e espiritual direcionado para todos os que necessitam de 
um acompanhamento de mentoria onde poderemos aprofundar traumas, crenças, limitações, bloqueios, 
etc, que advêm de experiências traumáticas e que requerem uma maior atenção e arqueologia. 
 
Graças à abrangência e acuidade dos procedimentos terapêuticos e experiência de Isabel Angélica, este 
Caminho da Alma irá basear-se nas capacidades intuitivas e mediúnicas da terapeuta, às quais se irão juntar 
técnicas de cura como a Terapia Multidimensional, Cura Quântica, Linguagem de Luz, Ginergia MaiKu e 
outras práticas que forem consideradas necessárias para cada processo e cada sessão. 
 
 
Como se realiza? 
 
O/A cliente que aceder a este Caminho da Alma irá ter acesso a 3 sessões individuais, com data e hora a 
agendar após a aquisição do serviço. 
Cada sessão tem um máximo de 50 minutos e são agendadas com duas ou três semanas de intervalo, 
conforme o que for mais aconselhado para cada caso. 
Na Sessão 1 iremos à Raiz do Desafio.  
Na Sessão 2 iremos dar Estrutura ao Desafio. 
Na Sessão 3 iremos abrir um Caminho de Luz para a chegada da Cura da Alma Divina. 
 
 
O que te é pedido? 
 
Total abertura, honestidade e entrega no processo, pois a terapêutica será firme e amorosa, sendo que os 
resultados dependem, acima de tudo, da capacidade de entrega e compromisso da tua parte. 
 
 
Como aceder? 
 
Opção A – pagamento imediato das 3 sessões - 111€ pagos antes do início do protocolo. 
Opção B - é ainda possível um pagamento faseado de 60€ antes do início do protocolo e 60€ antes da Sessão 
2. 
 
Os valores podem ser pagos por transferência bancária ou depósito directo a conta PT50 0035 0083 0004 
8154 1304 6 da CGD - Isabel Maria A. Costa ou MBWay para 968181368 
Ou ainda Paypal para o endereço isabelangelica.contact@gmail.com, sendo que deve ser acrescido 1,5€ a 
cada transacção para pagamento administrativo deste serviço. 
 
Após o pagamento, o comprovativo deverá ser enviado para isabelangelica.contact@gmail.com e nesse 
momento serão agendadas as sessões individuais. 


