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Curso de Capacitação  de Colaboradores

MEDICINA DA TERRA

Uma visão da cura através  das tradições  ancestrais 

ACREDITAMOS EM DEUS

Fé, 
Confiança, 
Gratidão, 
Amparo, 

Aceitação, 
Beleza, 
Amor! 

“Pai, Ajuda-me! 
Manifesta-te em 
tudo o que eu 

fizer. Necessito 
entrar no silêncio 
para escutar-te ou 

escutar-me.”
Anton Paiva
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O UNIVERSO É MOVIMENTO

Transformação, 
Mudança, 
Desapego, 

Ciclos, 
Crescimento.

Deus criou a vida, 
possibilitando 
que a energia 

conspire na natureza, 
recriando-a.  
Deus não é 

responsável por 
nossa evolução, 

criou-a para a 
liberdade.

SOMOS ESPÍRITOS

Somos os únicos 
responsáveis por nós 
mesmos e por nossa 

transformação. 
Precisamos ser nós 
mesmos, vivermos a 

nossa verdade:
precisamos incorporar 
nosso próprio espírito.

Consciência, 
Liberdade, 

Responsabilidade, 
Autoconhecimento, 

Coragem.   
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Respeito, 
Fraternidade, 
Compartilhar, 
Compaixão, 
Expressão 
pessoal, 

Autoestima,  
Tolerância, Alegria, 

Segurança, 
Sonhos.

O sábio antes de 
ensinar, sai a praticar 

o que pretende 
ensinar.

CAMINHAMOS JUNTOS UNINDO TALENTOS

VIDA: CAMINHO DE  DUALIDADE

Flexibilidade, 
Diversidade, 
Equilíbrio, 

União, 
Harmonia. 

Estamos na busca da 
consciência. 

É fundamental ampliar 
a consciência 

individual e coletiva. 
Pela consciência, 

resignificamos a vida 
num processo de 

abrangência, o qual 
unifica a diversidade.
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CURADO É 
AQUELE QUE 

CULTIVA E CRIA 
HABILIDADES 
PARA SAIR DA 

CRISE

Estamos no mundo para 

nos curar. 

Curar é abandonar velhos 

padrões, adaptar-se e 
harmonizar-se.

Curar é dar um passo 

a frente e dizer ao criador: 

- Aqui estou!

É preciso vencer a si mesmo, 
ritmar o caráter ao ritmo da 

natureza e do coração.

AS MISSÕES DO NENL

A Instituição promove Missões a 
diversos lugares do planeta. Toda 

Missão tem como meta final o processo 
de cura. As Missões possibilitam uma 

ampliação na consciência, fortalecem o 
espírito de grupo e firmam novas 

alianças espirituais.
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Foi constituído no ano de 2006, após 
a Missão Anual aos Andes. 

O Grupo se reúne semanalmente, as 
quartas – feiras, e tem como  objetivo  

promover o autoconhecimento, 
facilitar a descoberta de nossos 

potenciais, encorajar a todos que 
assumam a responsabilidade pela sua 

própria vida,... 

GRUPO ANDINO

GRUPO ANDINO

... ajudar a compreender as 
relações humanas, nossas 
conexões com a terra, com 
os elementos e com outras 

formas de vida que 
partilham o ambiente 

conosco , possibilitar a 
descoberta de nosso ser 

divino como parte da 
criação, tudo isto visando a 

autocura.
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GRUPO ANDINO

O Grupo Andino revisita nossa 
ancestralidade, através do 

estudo constante do legado da 
cultura Andina, buscando na 

sabedoria destes seres 
caminhos para o crescimento 
pessoal e  coletivo, bem como 

o fortalecimento  dos laços 
espirituais que ligam o NENL a 

este povo. 

“Importante que seja o que És no intimo
do teu Ser e não o que aparentas ser. 

Já é tempo de Ser o que se É. 
Ser é estar no Todo. O teu pensamento te 

levará onde quiseres. É importante 
ocupares teu lugar para seres feliz. 

Ao seres, conhecerás teu livre-arbítrio, 
caso contrário viverás qual escravo em 

liberdade.”  Anton Paiva


