
Olhar o outro, ouvi-lo, observar sua realidade e a
forma como conduz sua vida sendo expectadora,
compreendê-lo, mostrar caminhos e oferecer a
mão no início de uma nova caminhada. Essa é
minha missão de vida. 
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Qual é seu propósito de vida?
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Minha vida não foi sempre cor-de-rosa. 

Tive uma infância muito difícil. Além de ter sido muito pobre, fui vítima de abusos físicos e
psicológicos e até mesmo sexual, por parte de uma senhora que cuidava de mim e de minha irmã,
enquanto minha mãe trabalhava. 

Imagine uma criança de 3 anos sendo rejeitada e agredida. Não eram atitudes de quem estava
preocupado com minha educação. Eram surras, chutes, palavras perversas que eu jamais ousaria
falar para qualquer pessoa, quem dirá meu filho. 

Fui exposta, humilhada e obrigada a fazer coisas das quais não queria. Esses traumas me
acompanharam até o início da minha vida adulta, até mais ou menos 25 anos. 

Eu não me valorizava. Só atraia relacionamentos abusivos, afinal, eu cresci sendo abusada, e meu
inconsciente só sabia reconhecer aquilo, acreditando que era o que eu merecia. Se um homem
bom cruzasse meu caminho eu fazia questão de afastá-lo. Só me atraia por quem me maltratava,
inclusive eu me maltratava muito. 

Falta de amor próprio, entende? 

O fundo do poço se deu quando mergulhada em uma depressão profunda, tentei suicídio. E do
fundo do poço só existe duas saídas: ou a gente morre, ou olha para o alto e vê o céu. Eu, olhei
para o alto, e vi o céu. Um anjo, disfarçado de amigo me abriu a primeira porta, me
proporcionando a experiência de expansão da consciência. Ali recebi um chamado e uma missão. 

Se eu me curasse me colocaria a serviço para que através da minha experiência outras pessoas se
curassem também. 



Hoje vivo feliz. Sou realizada no amor, amo e me sinto amada. Tenho um filho lindo e saudável.

Vejo a abundância e a prosperidade crescendo diariamente em minha vida. Por isso venho te dizer:

Você não precisa sofrer ou se conformar com uma vida em que você não se sinta feliz e realizada.
Você pode transformar sua realidade. 

Hoje sou terapeuta e criadora do MÉTODO DESPERTAI – um programa que visa promover a
AUTOCURA dentro de todas as suas dimensões. Também sou proprietária da Mundo da Lua que é um
portal, onde todos que buscam um propósito podem se sentir amparados através de terapias e
produtos holísticos.

Formada em Comunicação Social, sempre trabalhei em contato direto com pessoas. Observava que
para muitas dessas pessoas ao meu redor a vida se apresentava como um campo de batalhas,
trazendo muitas dificuldades, muita luta e poucos resultados. Por várias vezes vi amigos queridos
enfraquecidos, sem energias, desistindo de seus sonhos devido a crenças limitantes que barravam suas
evoluções.

Enquanto buscava compreender o ser humano, em busca de oferecer oportunidades para que cada
indivíduo evolua e siga seu caminho da forma mais autêntica e significativa possível,  durante anos, me
especializei em Terapia Comportamental, estudei a fundo a Física Quântica, Autoconhecimento e
Espiritualidade, Constelação Familiar Sistêmica, Aromaterapia e Cromoterapia, Hipnose, Meditação e
Expansão da Consciência.  Uni todos esses procedimentos em uma única técnica, onde cada pessoa
consegue compreender com clareza todas as etapas desse processo, desenvolvendo foco e
desempenho necessário para mudar sua própria vida em TODOS OS NÍVEIS.

Assim é o MÉTODO DESPERTAI: uma programa, onde cada ser humano buscará seu PROPÓSITO DE
VIDA, de forma única e individual, utilizando das diversas técnicas holísticas de cura e
autoconhecimento citadas acima, curando-se em todos os níveis, desde sua criança interior,
desbloqueando todos os traumas, crenças limitantes, sistemas de autossabotagem que 
impedem o adulto de hoje a alcançar toda a prosperidade e abundância que lhe é de
direito. 

Durante todo o processo serei sua MENTORA  lhe conduzindo por experiências que lhe 
levará a trilhar caminhos que antes pareceriam impossíveis de serem alcançados, ou
 até mesmo inimagináveis.

E VOCÊ? 
COMO VOCÊ TEM SENTIDO SUAS EMOÇÕES?

COMO ESTÃO SEUS RELACIONAMENTOS?
VOCÊ É CAPAZ DE ACEITAR A ABUNDÂNCIA E A PROSPERIDADE 

EM SUA VIDA?
VOCÊ BUSCA ENCONTRAR SEU PROPÓSITO DE VIDA?



E SE VOCÊ REALIZASSE PARA SI MESMO TUDO AQUILO QUE DESEJA 
PARA AS PESSOAS QUE MAIS AMA?

Dê uma chance a VOCÊ  e alcance seu PRÓPOSITO DE VIDA. Se abra para receber tudo o que o
Universo tem a lhe oferecer. 

 
Conheça o METODO DESPERTAI, um programa único e individual de mentoria composto de diversas
técnicas holísticas que vão desde a Cromoterapia até a Constelação Familiar Sistêmica, lançando

mão de todos os recursos necessários para que você  avance para o SUCESSO em todas as áreas da
sua vida.

 
Como funciona o Programa

1° Passo: Iniciamos com uma sessão/entrevista de 60 minutos de duração (agendada previamente),
podendo ser presencialmente ou online. 

2° Passo:  Após a entrevista, iniciaremos o ciclo total do programa, totalizando 7 sessões, cada uma com
60 minutos de duração, podendo essas serem realizadas presencialmente, ou online, semanal ou
quinzenalmente, agendadas em dia fixo da semana. 

       Observações: 

* Caso haja necessidade, sessões extras, dentro do atendimento já iniciado, essas podem ser realizadas.

* As sessões presenciais serão realizadas no Espaço Mundo da Lua, Avenida Florianópolis, 2428,  Jardim
Santa Rosa – Foz do Iguaçu.

* AS as sessões online serão realizadas via SKYPE ou ZOOM. Sua conexão deve ser de boa qualidade,  a
câmera precisa estar ligada focada em seu rosto. A iluminação precisa ser adequada e você deve estar
usando fones de ouvido. Não é aconselhável presença de animais de estimação, música de fundo ou que
sejam consumidos alimentos durante as sessões.

Caso necessite cancelar uma sessão, é importante que o faça no prazo de até 72 horas antecedentes a
sessão. Em caso de não comparecimento a sessão será cancelada automaticamente sem a devolução do
dinheiro.

Seguindo o respeito e a empatia pela história pessoal de cada ser humano, prezamos pelo 
sigilo em tudo que for exposto durante a sessão, por ambas as partes.  Todo o trabalho 

desenvolvido no MÉTODO DESPERTAI  é um processo individual e 
intrasferível.



Você pode optar entre pagar o ciclo total em um único pagamento, ou cada sessão individualmente. O
pagamento pode ser feito por Cartão de Crédito, PIX ou Depósito Bancário.  

Chave PIX:  057605929-39  

Dados Bancários para Depósito Identificado 
Banco Inter 
AG. 0001 
Conta Corrente: 29716012 
Márcia Regina Merighe da Costa 
CPF: 057605929-39

Optando por iniciar o MÉTODO DESPERTAI, peço que entre envie os 
dias da semana (de segunda a sexta-feira) e horários possíveis para que 
possamos compatibilizar nossas agendas e marcarmos a entrevista.
Basta dar um reply com a seguinte frase:  LI OS TERMOS E ESTOU DE
ACORDO. DECIDI MARCAR MINHA ENTREVISTA.

Valores

Entrevista: R$ 250,00 
MÉTODO DESPERTAI: 7 sessões individuais de R$ 250,00, totalizando R$ 1750,00. 
Sessões extras: R$ 250,00 cada.

Formas de Pagamento

Para mim é um imenso prazer lhe conduzir
por seu processo

de evolução pessoal.
GRATIDÃO
PAZ E LUZ

Márcia Merigue


