
RETRATOTERAPIA

A fotografia além da imagem

A Retratoterapia é um processo terapêutico leve e descontraído que leva ao acesso e a manifestação 
da verdadeira autenticidade, numa vivência especial que integra o despertar da força interior à fotografia em
meio a natureza, auxiliando na autopercepção e transformação da leitura da própria imagem.

Um espaço para Ser você mesma, manifestar sua essência e expressar toda a Luz que você é.

A vivência pode ser realizada em uma sessão única, ou com acompanhamento anual das Quatro 
Estações, usufruindo da beleza da ciclicidade da natureza para realizar uma auto-leitura das suas próprias 
fases e do que manifesta em cada estação do ano. No pacote serão vivenciados quatro momentos, uma em 
cada estação - primavera, verão, outono e inverno.

Uma experiência forte e profunda, que promove cura e libertação, despertando para a saúde integral
que se alcança quando você se permite ser você mesma.

As vivências acontecem na Chácara Mangala Ekos, neste espaço de expansão, templo de cura, 
localizado em meio a natureza e agraciado por uma energia única, a apenas 4 km de Santa Felicidade, com 
acesso rápido e fácil. Local seguro, reservado e acolhedor para processos terapêuticos reais.

A vivência inclui:
 Sessão virtual de criação personalizada da sua vivência junto a retratista Re Camara;
 Chácara Mangala Ekos pelo período de 3 horas;
 Vivência inicial de conexão e acesso à essência com a bióloga integrativa Shely Pazzini;
 Registro fotográfico conduzido, com duração de 2 horas;
 Pré-seleção das fotos pela retratista;
 Contato com suas fotos pelo olhar especial da fotógrafa;
 Envio digital das fotos para sua escolha;
 Entrega em formato digital das fotos escolhidas.

Valores da vivência avulsa (incluindo todos os itens acima mais fotos em formato digital):
15 fotos - R$ 700,00
25 fotos - R$ 900,00
35 fotos - R$ 1.100,00

Valores do Pacote Quatro Estações (incluindo todos os itens acima mais álbuns impressos):
A natureza possui ciclos que alteram constantemente suas paisagens, e todas elas possuem sua própria expressão, assim
como você. Integre a beleza da ciclicidade na sua vida!

Álbum 15x15 com 20 fotos (5 de cada vivência) – R$ 2.800,00
Álbum 15x20 com 40 fotos (10 de cada vivência) – R$ 3.600,00
Álbum 20x30 com 40 fotos (10 de cada vivência) – R$ 4.000,00
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Opções adicionais:
Fotos impressas 15x21 – R$ 10,00 cada (pedido mínimo de 5 fotos)
Adicional por acompanhante: R$ 100,00
Álbum 15x20 com 10 páginas – R$ 150,00
Álbum 20x30 com 10 páginas – R$ 260,00

Reserva da data: mediante disponibilidade e confirmação de pagamento. 
Formas de pagamento: antecipado via PIX (chave 41998366203)

             parcelado em até 12 vezes (consulte os valores do parcelamento)
Validade do orçamento: 30 dias.

 Renata Camara é retratista que trabalha com fotografia, profissionalmente, há 15 anos. 
“Fiz meu primeiro curso de fotografia com 14 anos e, sem dúvida, a fotografia foi a principal 
ferramenta para o início do meu processo de aceitação em vários sentidos.”
“A Retratoterapia é uma oportunidade de olhar-nos com menos julgamento e mais afeto. Nos 
conduz para dentro de nós mesmos, num processo de auto(re)conhecimento e aceitação. Um 
momento para sentir a vida fluir e apreciar a essência luz que somos. A cura está em se olhar e 
despertar a força interior.”

@recamaraphotography

 Shely Pazzini é bióloga integrativa, terapeuta, escritora, pós-graduada Master PNL, Yoga e 
Neuroaprendizagem. Promove a respiritualização - volta ao natural - integrando autoconhecimento, 
consumo consciente, espiritualidade e natureza para o bem-viver com autonomia. Criadora do 
método AlegraMente, da Chácara Mangala Ekos e da linha de Produtos do Bem. Facilitadora de 
saúde integral, promove cursos, vivências e workshops.

@shelypazzini

Oferecemos o espaço para ensaios fotográficos comuns pelo período de 3 horas, para até 5 pessoas:
Dias de semana: R$ 300,00
Finais de semana e feriados: R$ 350,00
Adicional por pessoa: 100,00

Mangala significa “auspicioso” em sânscrito, tudo de bom. Mangala sutra é o nome dos colares que os 
indianos trocam em sua cerimônia de casamento em sinal de respeito e lealdade.  

www.chacaramangala.com.br   Whatsapp  41 99836-6203   @chacaramangala

https://www.instagram.com/shelypazzini/
https://www.instagram.com/recamaraphotography/
https://www.instagram.com/chacaramangala/
https://www.instagram.com/chacaramangala/
https://www.instagram.com/chacaramangala/
https://wa.me/message/J2AOYIQWK6FNJ1
https://wa.me/message/J2AOYIQWK6FNJ1
http://www.chacaramangala.com.br/

