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"ENCONTRO INTENSIVO NA MAGIA HUNA"  com 
o Prof. Dias de São Paulo, onde poderemos 
exercitar a "magia Kahuna"! Este Encontro será 
realizado nos dias 24, 25 e 26 DE SETEMBRO no 
Núcleo de Yoga, Rua Padre José 187 - Veranópolis  
 
Programa a ser desenvolvido. 
Quarta à tarde:- Perfeita Integração do Uhane 
com o Unilipili. Exemplos de procedimentos para 
autocura Autocura. 
 Quarta à Noite:- Continuando Integração do 
Uhane com o Unilipili, com reprogramação 
Mental do Subconsciente, estabelecendo um 
ritual que facilitará as reintegrações para as ações 
Mentais no futuro. Reprogramação Cerebral para 
eliminar barreiras psicológicas do Subconsciente 
sempre como ATO MORAL CONSCIENTE, e 
facilitar a integração do Uhane com o Aumakua. 
Quinta à Tarde:- Continuando a Integração dos 
três Eus, e reprogramação cerebral consciente. 
Quinta à Noite:- Técnicas para sentir a Energia 
que se tem por enfoque Mental Consciente 
Adequado, e como manipular a energia para 
projeção para orgãos internos pessoais e de 
terceiros. Captação de energia Cósmica para 
reforço do Mana pessoal. 
Sexta à Tarde:- Aplicação da energia para ajuda 
de terceiros entre os participanates. 
Esta fase é muito importante para os curadores, 
massagistas e psicoterapeutas. 
Não haverá discurso Teórico nem Filosófico, 
apenas exercícios. 
Um forte abraço fraternal, Mahalo! Prof. Dias 
 
Informações e inscrições: nery.nins@gmail.com 

 

 

 

UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA 

VIVENCIARMOS O COMPANHEIRISMO E AS 

TÉCNICAS HUNA, BEM COMO USUFRUIR DE 

TODA BELEZA E ENCANTO DO RECANTO 

MEDIANEIRA E DA BELA CIDADE DE 

VERANÓPOLIS. 

 Rua Irmãos Maristas, 94 – Ao lado do 

Estádio Antonio David Farina – RST 470  

RESERVAS SOMENTE PARA OS DIAS 26,27 E 28 DE 

SETEMBRO 

Site: www.maristas.org.br 
recantom@maristas.org.br 

Fones: (54) 3441-1415 e 3441-1277 
No Site constam todas as informações de valores 

de hospedagem e mapa de localização.  

Para quem vier ao encontro de 24 e 25/09 do 
Prof. DIAS  
Oferecemos: Pousada Arco Sul no e-mail  
pousadaarcosul@gmail.com A/C Cristina 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Encontro em Veranópolis/RS

Oferec

24, 25 e 26 à tarde 
 

Sempre há algo de bom a ser vivido! 
 

AHA’ AINA

 

Encontro em Veranópolis/RS 

Dias 26, 27 e 28 
SETEMBRO/2014 

Oferecemos um encontro com o Prof. 
Alberto DIAS / São Paulo  

24, 25 e 26 à tarde (veja descrição) 

 

 
 
Saboreie a vida... 

Saboreie cada momento...  
Sempre há algo de bom a ser vivido!  

AHA’ AINA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 
 

6ª feira 26/09 - chegada às 18 horas 
Cadastro dos participantes e JANTAR. 
Após, livre para confraternização entre os 
participantes.  
 

Sábado 27/09 às 9 horas 
Palestra: Cabala do Nome 
Seu nome tem uma razão ser...  

Facilitador: Octacílio Cerqueira 
Almoço  
À tarde: “ORGONITE” a energia em suas 

mãos 

Facilitador: Luiz Francisco GARAVELLO 
Integrante e pesquisador da AEH 

Jantar 

21 horas: GRUPO A LA NUI Caxias do Sul 
 

Domingo 28/09 às 9 horas 
Vivência com Grupo Paz de Veranópolis  
Encerramento às 11 horas / 12 horas Almoço  
 
Valor dos DOIS encontros 
Prof. Alberto Dias e Huna:  
Não sócios R$ 150,00 - sócios R$ 100,00  
Valor para quem fará UM encontro:  
Não sócios R$ 100,00 - sócios R$ 60,00  

HUNA - PARA UMA VIDA FELIZ! 
Mauricio Lemos/São Paulo 

É importante ressaltar que a 
Associação de Estudos Huna - AEH  divulga 
esta filosofia milenar,  por ser praticada há 
mais de 11 mil anos na região do Havaí e 
demais Ilhas Polinésias e, por ter 
comprovados efeitos benéficos para os seres 
humanos e o meio ambiente, devido sua 
harmonia com as forças da Natureza. 
 A Huna representa uma filosofia de 
vida para ser praticada naturalmente no dia a 
dia. A  essência do saber HUNA consiste em 
direcionar os diferentes aspectos da vida a 
uma harmonia maior, a fim de tornarmo-nos 
seres melhores, termos relacionamentos 
harmônicos e, ainda, realizações concretas.  

A ideia fundamental na filosofia 
HUNA é que cada um de nós cria a sua 
própria realidade,  baseada na experiência 
pessoal e, através de crenças, interpretações, 
ações, reações, pensamentos e sentimentos. 
Somos criadores, cocriadores com o próprio 
universo.  

HUNA nos ensina a fazer TUDO isso 
conscientemente!  

Ensina a cuidar dos próprios 
pensamentos, da própria cura e atuar na cura 
de terceiros. Os magníficos efeitos possíveis, 
alcançados pelos KAHUNAS, estão citados no 
livro "Os Milagres da Ciência Secreta", Max 
Freedon Long. 

 
Para os KAHUNAS, os antigos 

"Guardiões do Segredo", o auto- 
desenvolvimento é responsabilidade de cada 
um, tornando-nos responsáveis por tudo o 
que nos acontece. Não há limites para o 
pensamento  tornar-se realidade.   Sempre 
haverá um guia para cada etapa, mas CADA 
PESSOA TEM SEUS PROPRIOS PÉS PARA 
CHEGAR LÁ.  

A HUNA oferece  o conhecimento que 
pode transformar-nos. Colocando-a em 
prática, se abre a possibilidade  de  uma sólida 
e profícua evolução, porque sempre haverá 
mais  por aprender. 

AFORISMOS HUNA 
“Se você não está usando a HUNA, está 

trabalhando demais”. 
“Uma vida para servir e não para ferir”. 

“Nenhum dano nenhum pecado”. 
 

“Você cria sua própria realidade”. (IKE) 
“Você é ilimitado”. (KALA) 

“A energia segue o curso do pensamento”. 
(MAKIA) 

“Seu momento de poder é agora”. (MANAWA) 
“Amar é estar feliz com…” (ALOHA) 

“Todo o poder vem de dentro”. (MANA) 
“A eficácia é a medida da verdade”. (PONO) 

www.huna.org.br 

huna@huna.org.br 


