
 

 

  

CRIAR OUTRA VIDA 
 

Não é um processo mental de tentativa de mudança de vida, mas sim um processo de elevação que 

permite criar as soluções para poder viver a vida na harmonia, na paz e na beleza. Cada um pode criar 

uma nova vida. Trabalhamos noutro plano, diferente daquele em que a sociedade vive no dia-a-dia. 

Criamos uma nova experiência de vida. 
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CRIAR OUTRA VIDA 

A Zen Family acredita que fluir é o estado natural 

de tudo na vida e que fluindo podemos criar tudo o 

que desejamos e que possa contribuir para o nosso 

crescimento. Nesse sentido, e porque conhece bem e 

considera importante este trabalho, decidiu 

convidar novamente o Luís Martins Simões para a 

realização deste seminário único – CRIAR OUTRA 

VIDA (COV1), desta vez no centro do país, quase no 

“umbigo” de Portugal, num local mágico, na linda 

cidade de Abrantes. 

 

O Luís Martins Simões é para nós alguém que 

desperta o nosso interior, no nosso mais profundo 

ser. É alguém que nos mostra e ensina como fluir. 

Segundo ele todo o bloqueio do fluxo cria um 

obstáculo que, nos humanos, constitui um sintoma 

físico ou emocional. A intuição é um fluxo subtil 

sem tempo. Crenças, pensamentos, apegos e 

emoções são formas que aprendemos a usar, mas na 

verdade eles impedem-nos de captar a intuição. 

Temos a ilusão de que a nossa vida é difícil, mas na 

realidade é simples mudá-la. Os fluxos brotam de 

dentro e as formas são impostas desde fora. A nossa 

busca consiste em separar o que vem de dentro do 

que vem de fora. 

  Este seminário é uma experiência intensa em que a pessoa 

decide dedicar dois dias e meio a si própria. Não é um 

processo mental de tentativa de mudança de vida, mas 

sim um processo de elevação que permite criar as 

soluções para poder viver a vida na harmonia, na paz e 

na beleza. Cada um pode criar uma nova vida. 

Trabalhamos noutro plano, diferente daquele em que a 

sociedade vive no dia-a-dia. Criamos uma nova 

experiência de vida. 

 

A vida é feita de experiências, de escolhas, de vivências! 

 

Esta é uma viagem ao mais profundo nível da sua 

consciência. Será possível deixar-se tocar pela verdade 

genuína de se ser quem se é? 

 

Não colecciones coisas, colecciona momentos! Entrega-te! 

É tempo de mudança! É tempo de ser livre, de dias mais 

felizes, de novas experiências!  

 

É tempo de AMAR! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quem somos? 

A Zen family começou de uma vontade muito forte de 

tornar os que estão à nossa volta mais feliz. 

Viajámos com o propósito da descoberta, da 

transformação e da partilha. Queremos dar a conhecer o 

melhor que descobrimos nas viagens. 

O Luís Baião seguindo a sua experiência, com mais de 25 

anos de viagens e eventos com alma, pelo mundo, 

desenvolveu este projeto de pura paixão. Hoje, viaja 

sempre acompanhado pela sua mulher, a Daniela 

Ricardo, criadora do projecto com o seu nome, e juntos 

criam viagens e eventos para despertar para uma vida 

mais saudável. Convidam facilitadores excecionais de 

diferentes áreas de desenvolvimento pessoal para viajar 

com eles e assim enriquecer ainda mais as atividades. 

Criando sinergias que potenciam resultados 

extraordinários. Mais valias que enriquecem a viagem, 

sendo a viagem sempre o principal. Trabalham com 

alma, conciliando informalidade e humanismo, 

permitindo o “à vontade” e recusando o “à vontadinha”. 

As rotas que fazem são as mesmas para amigos, 

familiares ou desconhecidos. Partilham o melhor das 

descobertas do Luís, o que os toca ao mesmo tempo que 

poupam outros viajantes dos aspetos mais duros da 

aprendizagem. Melhoram continuamente sabendo que 

uma viagem nunca se repete, pois nenhum local ou 

pessoa permanece igual. Com entusiasmo criam rotas 

que possibilitam em cada um, uma viagem dentro de si, 

entregando-se livremente à natureza, a outras gentes e 

aos seus sentidos. Este é um convite a viajar externa e 

internamente. Que seja este o início de uma jornada feliz, 

entre amigos conhecidos ou desconhecidos, que nos 

acompanham. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazemos todos os preparativos, combinando a nossa 

experiência, para garantir viagens inesquecíveis, únicas 

e fluidas. Alinhamos uma riqueza de detalhes que 

fazem a diferença, para criar condições favoráveis a 

"viagens e eventos inesquecíveis", para criar 

experiências únicas e especiais. Sabendo que a vida está 

preparada, mas às vezes não controlada, 

acompanhamos os viajantes durante todo o evento ou 

viagem, para responder a qualquer imprevisto que 

possa inevitavelmente ocorrer. Acompanhamos os 

viajantes, sempre com um ou mais guias e facilitadores 

portugueses, durante a viagem, sempre com o apoio de 

guias locais em cada um dos diferentes destinos 

internacionais. 

Daniela Ricardo (Chef, professora e consultora 

Alimentação Consciente e Natural), com o apoio do 

Luís Baião unem os seus projectos: Daniela Ricardo e 

Zen family, enriquecendo mutuamente as experiências 

de quem os procura. 

  Dos muitos eventos, aulas de sensibilização de alimentação 

consciente e saudável que realizaram em todo o mundo e dos 

vários eventos no nosso Portugal, nasceu em fevereiro de 

2016 um livro que combina as experiências culinárias de 

viajar ao redor do mundo que tem sido um sucesso: "Viagens 

da Comida Saudável". Em outubro de 2017, surgiu o segundo 

livro de Daniela, "Cozinhar com Amor", galardoado com um 

Gourmand Cookbook Award, em 2018 (como o melhor livro 

do mundo de receitas caseiras fáceis). Em 2019, editou o seu 

terceiro livro “Sabores de Viajante” que conta com histórias 

de viagem, dicas de viajante e muitas receitas do mundo 

adaptadas a uma alimentação consciente, natural, local, 

sazonal e de preferência biológica. 

  PROGRAMA 

 13 a 15 de Novembro 

❖ 13 de Novembro, Sexta-feira, das 20:30 às 01:00 

❖ 14 de Novembro, Sábado das 10:00 às 21:30 

❖ 15 de Novembro, Domingo das 10:00 às 20:00.   

 

  Aprenderá: 

 

• A trabalhar com o poder da atenção 

• A saber quando ficar no fluxo e quando acolher 

a forma 

• Porque as crenças, pensamentos e apegos o 

tornam infeliz 

• Como viver a vida e não ser vivido por ela 

• A viver a genuinidade do ser no contacto com a 

matéria e com o outro 

• A distinguir o comportamento da vivência da 

emoção 

• A desenvolver a imunidade 

• O que os seus sintomas emocionais e físicos lhe 

estão a dizer 

• Como usar a mente para se aproximar da 

intuição 

• Como reconhecer as percepções extra-sensoriais 

• Como criar outra vida sem esforço 

 

 

 

Exercícios: 

 

• Duas meditações 

• Um círculo de energia 

• Exercícios com energia subtil 

• Exercícios com luz branca 

• Exercícios com auras 

• Exercícios de unidade e ligação 

• Exercícios de observação 

 

 

 

 

 

  



O seminário inclui 
 

❖ Formador Luís Martins Simões 

❖ Apoio logístico Zenfamily (Luís Baião) 

❖ Coffee Break assegurado pela Daniela 

Ricardo 

❖ Formação em ambiente mágico na linda 

Cidade de Abrantes. 

❖ Actividades do programa 

 

Não inclui 
 

❖ Refeições (Durante o evento será proposto 

alguns locais perto para almoço) 

❖ Dormidas 

Datas 
 

1º Dia – 13 de Novembro, sexta-feira a partir das 20:30 

3º e último dia – 15 de Novembro 

  

CONDIÇÕES GERAIS 

1- Datas do seminário: 13 a 15 de Novembro de 2020.O 

número de mínimo de participantes é de 20 pessoas e máximo 

de 30. Não sendo possível reunir um mínimo de 

participantes, a organização reserva o direito de o cancelar. 

2- A inscrição só terá validade depois de preenchida e 

assinada e acompanhada de 120€ para a inscrição. O restante 

valor de 100 € deverá ser pago no início da actividade. 

3- Inclui os Coffee Breaks 

4- O investimento total deste curso será apenas de 220€ 

5- A inscrição só terá validade depois de preenchida e 

assinada e acompanhada de 130€ de inscrição. O restante 

valor deverá ser pago conforme descrito nos termos e 

condições. 

6- Em caso de desistência, o valor total do retiro/evento é 

perdido, exceto se o participante arranjar uma pessoa que 

ocupe o seu lugar. 

7- Todos são responsáveis pelo seu corpo e pela sua mente 

assim como pelos seus atos, pelo que devem respeitar a 

energia de grupo e os hábitos dos locais. 

8- Antes de qualquer pagamento deve enviar um email para 

info@zenfamily.pt ou info@zenfamily.org para saber se existe 

vaga. 

9- A inscrição só é válida após o pagamento do valor da 

inscrição, sendo dado uma tolerância de 3 dias entre a 

inscrição e sua efetivação. Reservamos o direito de libertar o 

lugar caso as datas não sejam cumpridas. 

 

 

  

Local 
 

Abrantes 

LUNA – Hotel turístico de Abrantes 

Investimento Total 
 

220,00 € /pessoa  

Inscrições e Informações 
 

Emails: info@zenfamily.org 

 Tlm: Luís Baião  +351 917  338 612 

Web: www.zenfamily.pt 
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