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O Livreto CD Konsciência Kantada de Paulo
Sérgio Oliveirah acaba de ser lançado
Konsciência Kantada é o primeiro Livro CD de Paulo Sérgio
Oliveirah, que está pronto e já alcançou ótimas vendas logo nos
primeiros dias de pré venda.Ele reúne 10 músicas inspiradas pelo
plano astral, cada música um momento, uma revelação divina, e
que em 08 anos tem tocado muitas vidas!!
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O Livro CD Konsciência Kantada de Paulo Sérgio Oliveirah teve seu pré lançamento no domingo, dia
13 de dezembro, no Auditório da Rádio Mundial, em São Paulo.
A sabedoria vivenciada de um curador, disponibilizada em um guia prático, cantado e contado, rumo
à Sabedoria Maior.
Participações: Paulo Sérgio Oliveirah, Gui Vitali, Alzira Mammana e Juliana Zanon.
Este livreto propõe uma nova maneira de ouvir um CD.
Além de acompanhar o processo criativo e a viagem musical do autor, absorvem-se neste
procedimento, de maneira mais eficaz, os ensinamentos aqui expostos.
Num formato leve, divertido e inusitado, Paulo Sérgio Oliveirah conta sua jornada de Aprendizado e
Superação rumo à Plenitude e ao Estado de Unidade.
Mais do que um relato teórico, traz a prática dos Ensinamentos Sagrados e Científicos no dia-a-dia.
Profundidade em Síntese e Simplicidade, proporcionando o acesso ao mundo dos Milagres.
Mesmo com muitos anos de prática, estudos e pesquisas espirituais e conscienciais, Paulo Sergio
Oliveirah ainda almejava registrar seus aprendizados e assim alcançar um número maior de
pessoas.
Neste trabalho consegue criativamente unir importantes ensinamentos espirituais, presentes em
cada uma das dez canções que encantam e curam, há muitos anos, pessoas em suas Rodas de
Cura.

Há mais de quinze anos este curador e terapeuta promove a transformação de vidas em milhares de
pessoas com seu programa de rádio, palestras, encontros, retiros e cursos em várias regiões de São
Paulo e no Brasil.
Neste livreto + CD consegue com profundidade, alegria e simplicidade trazer a Sabedoria adquirida
em sua jornada de aprendizado sobre a Unidade.
Paulo Sérgio é Pós Graduado em Psicologia Transpessoal, professor de Yoga, estudioso de
Kabbalah, pesquisador de Xamanismo, Medicina Indígena e Trainer da Oneness (Chennai, Índia).
É o criador da Cura Ancestral (técnica que utiliza em seus trabalhos), além de Deeksha, meditação,
músicas de cura e Terapia com Tambores.
Paulo Sérgio Oliveirah é terapeuta transpessoal, palestrante e apresentador do Programa Rennovar,
aos sábados às 18:30h, na Rádio Mundial, realiza atendimentos de Deeksha e Cura Ancestral todas
as quintas feiras no auditório da Rádio Mundial e cada dia da semana em um lugar de São Paulo.
A agenda pode ser acessada em seu blog pessoal:
https://paulosergiooliverah.wordpress.com
KONSCIÊNCIA KANTADA
PAULO SÉRGIO OLIVEIRAH
Livreto + CD (World Music com levada de ritmos brasileiros)
Faixas:
1.Desperta meu Tambor
2.Jai Ganesha
3.Está tudo sempre certo
4.Receita de Felicidade
5.O Dom da Gratidão
6.Penas Coloridas
7.Moola Mantra
8.Juliana dos Olhos Azuis
9.Voe Borboleta
10.Baba Nam Kevalam
A venda é realizada através da sua página no facebook www.facebook.com/paulosergiooliveirah1
O Livro/CD vem com uma linda mensagem autografada.

Para conhecer o trabalho de Paulo Sérgio Oliveirah visitem o seu novo blog:
https://paulosergiooliverah.wordpress.com

