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Lou de Olivier ministrará aula introdutória gratuita de Multiterapia

Celebridades / A Multiterapia, técnica desenvolvida pela brasileira Ana Lourdes (Ressuto) de Oliveira, mais conhecida como Lou de Olivier, já
1980 e atualmente é reconhecida internacionalmente. Porém, aqui no Brasil, continua restrita a poucos conhecedores (e admiradores). Por iss
ministrará uma aula introdutória grátis, mostrando os benefícios da Multiterapia (como autoconhecimento, autorrealização, tratamento de dis
além de aprender um pouco sobre Multiterapia, será possível experimentar um pouco da técnica na prática.

Quem gostar da experiência poderá matricular-se no curso que terá três módulos, os dois primeiros voltados para autoconhecimento e autorre
assim, qualquer pessoa poderá cursar estes módulos. O terceiro módulo dará opção de continuar a experiência de autoconhecimento e autorre
área terapêutica, haverá opção de cursar uma especialização para atender pacientes com a técnica. Vale lembrar que esta técnica é registrad
tem muita aceitação na Europa onde Lou de Olivier é conhecida e premiada e agora está disponibilizada para os brasileiros nesta aula gratuita

Vale a pena conferir esta super aula grátis que acontecerá na próxima terça-feira, dia 8/8/2017, das 19:30 às 21:30 horas, na sede do Cipen C
Santana - São Paulo - SP - Brasil. O local fica a apenas 150 metros da estação Santana do metrô e há um estacionamento (não conveniado) qua
Mais informações e reserva de vagas:
Fone: 11 2338-3673 WhatsApp 9 5216-2331
O site oficial da Multiterapia é http://multiterapia.med.br/
Informações detalhadas sobre o curso estão neste link: http://www.cipencursos.com/multiterapia

Website: http://multiterapia.med.br/
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