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Curso de longa duração de desenvolvimento humano e espiritual 

para formação de Seres Humanos de Serviço e Terapeutas Intuitivos da Nova Era 
 

 

1ª Espiral de Setembro de 2022 a Junho de 2023 

Em Retiros Presenciais em Casas da Ribeira, Mação 

 

UM CAMINHO PARA O RESTO DA TUA VIDA! 
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Desde 2008 que Isabel Angélica se dedica ao ensino da espiritualidade de forma concreta no sentido de 
fazer chegar aos que assim escolhem o conhecimento e a cura necessárias para a Ascensão da 
Humanidade. 

Desde 2012 que o Caminho Iniciático® é facilitado a seres humanos que encontram a sua Voz Interior 
mais verdadeira. Centenas de seres já passaram por este ensino e todos puderam escolher livremente o 
que fazer com a aprendizagem recebida. 

Em 2020, surgiu o Caminho da Serpente®, um trabalho ritualístico apenas para 
mulheres e, segundo consta, foi edição única, pois rapidamente Isabel Angélica 
recebeu a informação de que o casamento entre o Caminho Iniciático e o Caminho da 
Serpente era um dado adquirido a partir de 2021 e assim surge esta nova edição e 
roupagem de um trabalho que é uma das imagens de marca desta Escola Iniciática. 

 

O Caminho Iniciático da Serpente®, estruturado, idealizado e facilitado por Isabel 
Angélica, é uma proposta de Desenvolvimento Humano e Espiritual, no sentido de te 
proporcionar uma via de profundo auto-conhecimento, auto-desenvolvimento e auto-
cuidado, onde todos os alunos irão ter acesso ao Desenvolvimento Humano na Espiral 1 
e ao Desenvolvimento Espiritual na Espiral 2, unificando saberes ancestrais com uma 
nova linguagem espiritual adaptada às necessidades da Nova Humanidade e da Nova 
Terra, através da prática enquanto Terapeuta Intuitivo®. 

 

O Caminho Iniciático da Serpente® unifica e potencia os conhecimentos do Xamanismo Português e do 
Mundo, Cura Quântica e Multidimensional, vivência com as Medicinas da Floresta, activações do 
Feminino e do Masculino e um trabalho de Serviço de Isabel Angélica desde 2008 com diversas técnicas e 
saberes, com mais de 30 anos de desenvolvimento e aprimoramento espiritual. 

Desde 2012 que Isabel Angélica facilita este trabalho que chega, uma vez mais, a um novo formato e com 
a proposta que chegues à Certificação como Terapeuta Intuitivo® de Desenvolvimento Humano e 
Espiritual a partir desta Escola Iniciática na frequência de dois anos lectivos. 

 

Trazendo o Céu à Terra para assim estabeleceres a conexão corpo-coração-espírito. 
A mente é o meio unificador como instrumento de congregação e fruição de 
informação subtil e consciente.  
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Apresentação 
 

O Caminho Iniciático da Serpente® | Espiral 1 é para mulheres e homens que querem transcender 
milénios de sofrimento, resgatar as suas memórias ancestrais e caminharem, quem sabe, para a 
profissionalização da Espiral 2, a iniciar em Outubro de 2022. No acesso a este Caminho irás tornar-te num 
Portal de Luz e Serviço à Nova Humanidade a partir da tua própria jornada de luz e sombra, na 
complementação do teu masculino e feminino internos. 

Ao final das 2 espirais, saem os Terapeutas Intuitivos do Caminho Iniciático da Serpente® 

 

 

 

Corpo Docente 
 

Isabel Angélica – Coordenadora e Facilitadora 
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Sobre a Formação 
 

Na Formação de Terapeutas Intuitivos do Caminho Iniciático da Serpente® há algumas informações a ter 
em conta:  

• A inscrição no CIS exige o pagamento de uma taxa de reserva, não reembolsável, de 100€.  
• O pagamento do valor do curso pode ser efectuado de uma vez, em duas vezes ou em cada 

Módulo (são 7) entre Setembro 2022 e Junho 2023 (ao longo de 8 meses).  
• A Espiral 1 do CIS só se pode efectuar com o mínimo de 7 alunos.  
• Todos os alunos terão direito à área de alunos no grupo de partilhas, onde serão colocados os 

conteúdos e recursos ao longo da formação. Teremos uma comunidade online que oferecerá 
apoio para o conteúdo do curso, assim como um lugar para partilha de experiências, discutirem 
ideias e fazerem perguntas entre as sessões. 

• Não estão incluídas as deslocações. 
• Os valores abaixo mencionados incluem estadias e alimentação. Todos os Módulos decorrem em 

regime de Retiro nas instalações da Casa Mãe da Escola Iniciática, em Casas da Ribeira (Mação) 
um espaço onde iremos comungar com a Mãe Terra, os ciclos da Natureza e as potencialidades 
de conexão ancestral. 

• Ao longo dos Módulos do Caminho Iniciático serão pedidos trabalhos de interiorização e 
aprofundamento que serão escritos e/ou presenciais. 

• Para seguires este Caminho Iniciático da Serpente®, é-te pedida dedicação ao teu 
desenvolvimento pessoal e profissional, bem como a clara noção de que pertences a um círculo 
de indivíduos todos em auto cura, acesso à consciência interior, onde a transformação humana e 
espiritual são o foco principal do processo. 

• Irás desenvolver mais experiência prática e conhecimento de técnicas integradas xamânicas, 
terapêuticas e meditativas, e isso implica a tua presença, contacto com o teu eu real e 
honestidade perante o teu próprio Coração Sagrado e Intuição. 

• Serão certificados como facilitadores da Terapia Intuitiva® todos que realizarem as 2 Espirais 
propostas no Caminho Iniciático da Serpente e cumpram com todas as provas que irão ser 
pedidas para aferimento de progresso emocional, mental e espiritual. 
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DATA 

 

 
Módulo 

  
PROGRAMA 

24/25 de 
Setembro 

1 MABON 
Introdução ao Caminho Iniciático da Serpente® 
Abertura de consciência sobre o ser humano, alma, Eu-Superior, 
Mónada, equipas espirituais, caminho iniciático, etc. Apresentação 
dos alunos e do que os leva a fazer o Caminho. 
Acesso ao curso Iniciação Espiritual 
 

5/6 de 
Novembro 

2 SAMHAIN 
Fio Branco e Fio Vermelho 
Contacto com a Linhagem Materna e Paterna; reconhecimento e 
cura das Heranças. 
Inclui processos iniciáticos e de activação individual e colectiva. 
 

17 e 18 de 
Dezembro 

3 YULE 
A Sombra | Shadow Work 
Trabalho da Sombra interna e externa; auto-conhecimento como 
via de sublimação. 
Inclui processos iniciáticos, trabalho de psicodrama e activações 
individuais e colectivas.  
Arquétipos. 
Inclui trabalho escrito de aprofundamento. 
 

28 e 29 de 
Janeiro 

4 IMBOLC 
Voz Interior – parte 1 
Iremos trabalhar o eixo interior pineal - coração - chakra 2 para as 
activações ao canal de intuição. Iniciação de Reiki I. 
Inclui processos iniciáticos e de activação individual e colectiva.  
Acesso ao curso Voz Interior 
Inclui trabalho escrito de aprofundamento. 
 

11 e 12 de 
Março 

5 OSTARA 
Xamanismo e Ancestralidade 
Iremos aprofundar as raízes do xamanismo com a experiência do 
Temazcal/Tenda de suor e a cerimónia do resgate do animal de 
poder para cada aluno. 
Inclui processos iniciáticos e de activação individual e colectiva. 
Inclui trabalho escrito de aprofundamento. 
 

22 e 23 de 
Abril 

6 BELTANE 
Portugal, a Deusa e Arcanjo Miguel 
Iremos trabalhar directamente com a emanação de Arcanjo 
Miguel, onde todos os alunos receberão a Iniciação à Ordem do 
Arcanjo Miguel. 
Inclui processos iniciáticos e de activação individual e colectiva.  
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Inclui trabalho escrito de aprofundamento. 
 

3 e 4 de 
Junho 

7 LITHA 
Práticas Terapêuticas e encerramento 
 
Iremos praticar a aberturas dos canais de transmissão e acção 
terapêutica. Encerramento da Espiral 1.  
Inclui processos iniciáticos e de activação individual e colectiva. 
 

 

 

Valores  
O plano de estudos proposto na Espiral 1 tem custos fixos, como:  

• o aluguer do espaço de formação - que implica cobrir custos da sua manutenção, limpeza e gastos com 
água, electricidade, Internet, aquecimento e papel higiénico...  

• a alimentação incluída - a compra de ingredientes, o planeamento do menu, a logística e todos os 
recursos, tempo, perícia e experiência de cozinhar e arrumar;  

• o pagamento digno ao espaço e a quem irá providenciar pela nossa alimentação e a sua valiosa 
presença, ancoramento e partilha;  

• os custos e tempo de toda a gestão do curso a nível virtual - tais como a manutenção e actualização do 
website e pagamento de todas as ferramentas necessárias para fornecer os conteúdos digitais.  

 

Lê atentamente os quadros e escolhe a opção que melhor se adequa às tuas condições. 
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Investimento Espiral 1 para novos alunos: 

Opção A Opção B Opção C 

Pagamento Módulo a Módulo 
150€ em cada Módulo 

Pagamento integral da Espiral 1 
do Caminho Iniciático da 

Serpente® até 22 de Julho de 
2022 – 975€ ATÉ 12/08/2022 

Pagamento integral da Espiral 1 
do Caminho Iniciático da 

Serpente® de 13 de Agosto até 1 
de Setembro de 2022 – 1.050€ 

Acresce a uma taxa de reserva, 
não reembolsável, de 100€. 

Total de 1.150€ 

Oferta do valor da taxa de 
reserva (100€) e metade de um 

Módulo – desconto de 175€ 

Oferta do valor da taxa de 
reserva (100€) – desconto de 100€ 

No acto da inscrição por email ou através de envio do Formulário abaixo mencionado, o aluno deverá 
proceder, pelo menos, ao pagamento de 100€ para a taxa de reserva do seu lugar. Este montante será 

abatido aos valores a pagar nas Opções B e C de acordo com os tempos estipulados acima.  
Esta taxa de reserva simboliza o teu compromisso com a expansão de todas as áreas da tua Vida e para 

que reserves o teu lugar num grupo que terá limite de alunos. 
 

 

 

Investimento Espiral 1 para ex-alunos do Caminho Iniciático desde 2018 a 2021*:  

Opção A Opção B Opção C 

Pagamento Módulo a Módulo 
120€ em cada Módulo 

Pagamento integral da Espiral 1 
do Caminho Iniciático da 

Serpente® até 22 de Julho de 
2022 – 780€ ATÉ 12/08/2022 

Pagamento integral da Espiral 1 
do Caminho Iniciático da 

Serpente® de 13 de Agosto até 1 
de Setembro de 2022 – 840€ 

Acresce a uma taxa de reserva, 
não reembolsável, de 100€. 

Total de 940€ 

Oferta do valor da taxa de 
reserva (100€) e metade de um 

Módulo – desconto de 175€ 

Oferta do valor da taxa de 
reserva (100€) – desconto de 100€ 

No acto da inscrição por email ou através de envio do Formulário abaixo mencionado, o aluno deverá 
proceder, pelo menos, ao pagamento de 100€ para a taxa de reserva do seu lugar. Este montante será 

abatido aos valores a pagar nas Opções B e C de acordo com os tempos estipulados acima.  
Esta taxa de reserva simboliza o teu compromisso com a expansão de todas as áreas da tua Vida e para 

que reserves o teu lugar num grupo que terá limite de alunos. 
 

*dada a evolução programática, os alunos de anos anteriores são considerados novos alunos 
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Os valores incluem estadia e alimentação no espaço da formação. 

Na eventualidade de existirem condicionantes financeiras por parte do candidato, incompatíveis com 
este plano de pagamentos, o candidato deverá expor essa situação à coordenação do curso para uma 
eventual viabilização da sua inscrição. 

Os pagamentos devem ser realizados por transferência bancária ou depósito directo na conta PT50 0035 
0083 0004 8154 1304 6 da CGD - Isabel Maria A. Costa. 

Após qualquer pagamento, o mesmo deve ser reportado por email para info@isabelangelica.com 

 

A tua inscrição deve feita através deste FORMULÁRIO 

Ou pelo email info@isabelangelica.com 

 

As vagas são limitadas e a inscrição é formalizada através do envio para o email info@isabelangelica.com 
do FORMULÁRIO de inscrição e do comprovativo de pagamento de 100€.  Este valor não é reembolsável 
e deve ser pago independentemente da Opção de Pagamento. No caso das opções de pagamento B e C 
este valor será abatido aos valores propostos. 

Os valores incluem estadias e alimentação em Casas da Ribeira, Mação. 

Não estão incluídas as deslocações. 

É apenas admitida uma falta no total de 8 horas em cada Espiral Caminho Iniciático da Serpente®, sendo 
que o conteúdo programático será sempre facilitado ao aluno em data a combinar com a Coordenação 
do trabalho e haverá sempre o pagamento da totalidade do Módulo onde se registou a falta. 

A Espiral 1 do CIS só será viável com um mínimo de 7 inscrições, caso contrário será adiada. 

 

Para seguires este Caminho Iniciático da Serpente®, é-te pedida dedicação ao teu desenvolvimento 
pessoal e profissional, bem como a clara noção de que pertences a um círculo de indivíduos todos em 
auto cura, acesso à consciência interior, onde a transformação humana e espiritual são o foco principal 
do processo. 

Irás desenvolver mais experiência prática e conhecimento de técnicas integradas xamânicas, 
terapêuticas e meditativas, e isso implica a tua presença, contacto com o teu eu real e honestidade 
perante o teu próprio Coração Sagrado e Intuição. 
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Desistências e Política de reembolso 
 

No caso de desistência, o/ aluno/a informará a Escola Iniciática por escrito até um mês antes da data a 
partir da qual desiste, sendo que qualquer valor pago até esse momento não será devolvido em caso 
algum, pois contamos com o compromisso e responsabilidade do candidato em ocupar um lugar de 
aprendizagem e para o seu desenvolvimento, bem como para a unidade do grupo. 

Se o pagamento escolhido for a Opção A (mensal), o mês de aviso da desistência ainda deverá ser pago 
(se o aluno desiste antes do Módulo IV, por exemplo, o mesmo ainda terá de ser pago). 

Se o pagamento escolhido for a Opção B ou C não serão feitos reembolsos, dado que o  o/a aluno/a 
assumiu um compromisso com a Escola que reserva uma vaga até ao final da Espiral em decurso e que 
não permite mais a entrada de outro/a aluno/a. 

 

 

Termo de Responsabilidade 
 

O/A aluno/a declara que não irá divulgar em qualquer circunstância os conteúdos do Caminho Iniciático 
da Serpente® nem o que acontece dentro do Círculo Sagrado. 

Os materiais fornecidos no Caminho Iniciático da Serpente estão protegidos pelas lei de direitos de autor, 
pelo que é expressamente vedado o seu uso em qualquer circunstância. 

 

 

Condições 
 

Todos os Módulos decorrem em regime de Retiro nas instalações da Casa Mãe da Escola Iniciática, em 
Casas da Ribeira (Mação) um espaço onde iremos comungar com a Mãe Terra, os ciclos da Natureza e as 
potencialidades de conexão ancestral. 

A alimentação está incluída no valor do curso.  
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Serão certificados como facilitadores da Terapia Intuitiva® todos que realizaram as 2 Espirais proposta no 
Caminho Iniciático da Serpente e cumpram com todas as provas que irão pedidas para aferimento de 
progresso emocional, mental e espiritual.  

É apenas admitida uma falta no total de 8 horas em cada Espiral Caminho Iniciático da Serpente®, sendo 
que o conteúdo programático será sempre facilitado ao aluno em data a combinar com a Coordenação 
do trabalho e haverá sempre o pagamento da totalidade do Módulo onde se registou a falta. 

Ao longo dos Módulos do Caminho Iniciático serão pedidos trabalhos de interiorização e 
aprofundamento que serão escritos e/ou presenciais. 

O Certificado de Facilitador de Terapia Intuitiva® será fornecido a todos os que concluírem os 7 Módulos 
da Espiral 1 mais os Módulos da Espiral 2 e responderem a todos os trabalhos solicitados pela Facilitadora 
Isabel Angélica. 
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Sobre o curso 
Nas ancestrais culturas xamânicas, os jovens quando são apresentados à tribo 
propõem-se a um caminho interior de crescimento, maturidade e responsabilidade. 
Um caminho que leva anos, até que atinjam o grau interno de desenvolvimento que 
lhes indique que estão na posse do seu poder pessoal em respeito à linha interna do 
amor próprio, de modo a assumir o seu lugar na tribo. 

Nos tempos actuais na cultura ocidental, onde nos encontramos e habitamos, o caminho de iniciação é 
praticamente inexistente e muitas vezes divagamos, em vez de caminharmos, pela vida à procura de um 
foco para o preenchimento de um vazio interno. 

Este vazio acentua-se ainda mais entre nós, portugueses, pois algo no nosso consciente nos conecta a 
uma energia ancestral, feminina e até visceral. Nas últimas décadas identifica-se essa energia como Lys 
(Liz). Há milhares de anos, os primeiros habitantes deste território chamavam-na de Ophis ou Ofis, a 
Serpente.Com esta trindade - Caminho, Lys e Ophis - resumimos o que nos leva ao Caminho Iniciático da 
Serpente® que foi aprimorado a partir do útero gerador que é esta Escola Iniciática de Desenvolvimento 
Humano e Espiritual, na conexão entre o Céu e a Terra, o Grande Pai e a Grande Mãe.  

Para percorrer este Caminho, iremos aceder aos patamares de profundidade do nosso CORAÇÃO 
SAGRADO para que Miguel Arcanjo nos apresente a Verdade, a Responsabilidade e a Verticalidade da 
transformação e superação soberanas em cada um de nós. Só assim manifestaremos o esplendor do 
Fogo Sagrado do nosso Coração Humano e Celeste. 

Ao percorrer este Caminho, o aluno/a aluna deverá almejar o compromisso de uma espiral de trabalho 
para palmilhar de trilhos à medida que a Serpente e o Dragão o/a irão colocar frente-a-frente consigo 
mesmo/a, conhecendo e aprofundando as suas limitações, medos, inseguranças e padrões. Para que, 
numa fase final do percurso do Caminho Iniciático, possa assim abrir plenamente o seu Coração Sagrado 
e apresentar-se ao Serviço do Todo sem perder a sua Individualidade, através do Coração de Lys, em 
Amor e Aceitação. 

Assim, nunca é demais reforçar que este Caminho é muito mais do que uma formação de terapeutas, é 
um Caminho que se deseja iniciático para o auto-conhecimento e estruturação interior em cada 
participante. Acima de tudo, é proposta uma formação de seres humanos para assumirem o seu 
posicionamento sagrado e divino Aqui e Agora na Terra, num resgate sério e assertivo do seu Poder 
Pessoal e Missão.  

Nesta Escola Iniciática, acreditamos que a cura começa em cada um e que sem um auto-conhecimento 
consciente e responsável, dificilmente há Caminho para estar ao Serviço do Sagrado e Divino, pois o 
amor próprio e o poder pessoal são as ferramentas a resgatar. Com este Caminho não se oferece Cura, 
mas a Cura dá-se! 
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OBJETIVOS DA FORMAÇÃO DE TERAPEUTAS INTUITIVOS DO CAMINHO 
INICIÁTICO DA SERPENTE®  
 

• Mudança de perspectiva e percepção da identidade de individual para orgânica e integrada na 
experiência física, emocional, mental e espiritual;  

• Recuperação de ferramentas ancestrais e acesso à memória ancestral da Humanidade e do Espírito.  

• Abrir-nos a pensar, decidir e agir, (re)encontrando a Alma, para além dos pressupostos culturais em 
que nos encontramos em uníssono dinâmico com a Vida, a Terra e o Cosmos.  

• Criação de maior capacidade de resiliência e superação.  

• Activação dos vários tipos de consciência: instinto, intuição e razão, assim como activação das várias 
camadas sensoriais.  

• Capacidade de re-escrever a própria história e da sua ancestralidade de forma integrada e integra.  

• Redescobrir os vários propósitos, dons e ofícios.  

• Experimentar sem medo de errar, abrindo caminho para a reconexão com a imaginação e criatividade 

• A Responsabilidade pessoal e colectiva e o Activismo Sagrado para a Nova Terra e a Nova Humanidade.  

• Treinar a escuta e presença radicais – ouvir sem tentar responder, estar sem pressa ou expectativa.  

• Abrir espaço à intuição, criatividade e expressão da alma.  

• Acolher a ciclicidade dentro e fora de si mesmo/a. 

• Resgatar a intuição como ferramenta de trabalho intuitivo e terapêutico que aplicará em todas as áreas 
da sua vida. 

• Compreensão de como viver através dos seus próprios ritmos orgânicos, criando ligação à natureza e 
aos lugares da Mãe Terra.  

• Cura do Amor Próprio, Resgate do Poder Pessoal e Manifestação da Soberania.  

• Compreensão de como tirar partido das suas próprias experiências, recriando criativamente a sua 
prática.  

• Facilitar com confiança grupos e programas que envolvam diferentes lugares, de forma ética, 
inspiradora, segura e em reciprocidade responsável com o lugar. 

• Ancorares o teu Cálice / Ser na frequência da Mãe Gaia; 
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• Receber cura e acesso à tua atualização de frequência da Fonte Solar de Energia Magnética para a 
Humanidade; 

• Reunires-te com a consciência de União, Unidade e tua tribo humana; 

• Acederes a uma maior capacidade de ancoramento da tua Alma Divina / Eu  

• Activares com responsabilidade a missão única da tua vida 

• Reconectares-te para poderes ajudar outras pessoas a encontrar o seu centro 

• Curar as tuas feridas para poderes ajudar outras pessoas a curar as suas 

• Viver a partir do teu empoderamento para que outros possam encontrar o seu caminho também 

• Transformar a tua vida para oferecer transformação a outras pessoas 

 

 

O que significa tornares-te um/a Terapeuta 
Intuitivo®  
Passarás a viver e a manifestar o teu Eu humano e o teu Ser espiritual... o que te tornará numa pessoa 
com um profundo sentido de consciência e de serviço à Nova Terra e à Nova Humanidade altamente 
desenvolvidos, assentes numa transformação pessoal, espiritual e emocional. 

Ficarás com capacidades e ferramentas únicas onde combinarás as metodologias da Terapia 
Multidimensional, Cura Quântica, Xamanismo Português e Ancestral, Reiki, acesso à tua Voz Interior e 
outras que te permitem manifestar um Portal Humano de sustentação à Nova Humanidade. 

Contudo, este Caminho só se torna exequível se for assente num forte compromisso com a tua auto-
descoberta antes de trabalhares com outras pessoas e ajudá-las, posteriormente, com as suas jornadas 
espirituais interiores. 
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A quem é dirigido este trabalho? 
o A quem já é terapeuta holístico e deseja aprofundar as suas capacidades; 
o A quem não tem formação espiritual nenhuma, mas deseja aprofundar o conhecimento 

multidimensional de si mesmo; 
o A quem esteja ligado às área de saúde, educação e outras que lidam com energias densas e que 

acompanham outros Seres Humanos, em condições de vida complicadas; 
o A quem deseje conhecer-se melhor e elevar a sua qualidade de vida, a autoconfiança ou o 

despertar e aprofundar o seu auto-conhecimento, a um nível espiritual e psicológico; 
o A TODOS os que sentirem o chamado. 
o Esta proposta de Caminho Iniciático é dirigido a todas as pessoas que desejam crescer 

interiormente em consciência e responsabilidade, ao mesmo tempo que desenvolvem 
capacidades interiores e metodologias para apoio emocional e espiritual a outros. 
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