
	

 

Retiro para Mulheres: Reconexão e  

Criatividade com Cavalos e Arte 

De 28 de Outubro a 2 de Novembro, 2019 

Rancho de La Osa, Arizona, EUA 

 

Se você é uma mulher guiada pela vontade do coração que ama cavalos, aventura e 
arte, junte-se a Judy Schneider e Tiffani Gyatso para um Retiro Transformador de 6 
Dias no Rancho de La Osa, na paisagem vermelha e selvagem do Arizona. 

 
Imagine acordar com o doce aroma das flores do deserto ao abraçar o sol da manhã. Você se 
encontra na tranquilidade do momento, preenchida de um sentimento de satisfação e gratidão.   
 
Você fecha os olhos e saboreia a beleza simples e selvagem que a rodeia. Ao sair pelo rancho, você 
se aproxima do estábulo, olha para o horizonte enquanto os primeiros raios de luz começam a 
iluminar o dia.   
 
Enquanto você observa os cavalos, você se apaixona por um deles e percebe suas lindas marcas e 
olhos suaves. Embora ela esteja gostando de seu feno fresco, ele também percebe você. Ele olha 
para cima e caminha em sua direção.   
 
 
Você percebe que isso é exatamente onde você queria estar! É simples. 
 
 
 
 



Você sente a conexão imediata do 
coração e acolhe sua presença calma com 
um sorriso convidativo e uma mão 
estendida. Ele aceita seu convite e traz 
seu nariz macio em seu coração.   
 
Ele espera pacientemente que você o 
toque, para que ele saiba que é apreciado 
e visto com sabedoria. Ele é o ser que irá 
ajudá-la a estimular sua criatividade que 
está escondida há tantos anos.  
 
 

 
A mulher criativa que você já é, ressurge! 

 
Mime-se com este retiro muito especial inspirado em criar com a presença e conexão com os 
cavalos, onde você:   
 
Será encorajada a fluir e se sentir um com o cavalo  
Será convidada para liberar sua energia autêntica para expandir sua expressão autentica 
Será apoiada enquanto você permite que suas verdadeiras emoções surjam através de sua 
criatividade Será livre para ser você mesma enquanto abre seu coração e confia em sua intuição 
Surpreenda-se com o que você criará quando abandonar o auto-julgamento e a antiga crença de 
que você não é um ser criativo  
Será fortalecido pela sua nova coragem para viver fora da sua zona de conforto  
 
 

   
 
 
Arizona é o lugar perfeito para passar uma semana Reconectando com o MELHOR de você! 
 
Você é atraída pelas artes criativas, mas questiona-se se você poderia até desenhar uma linha reta?   
 
Através da exploração pessoal com os cavalos, você vai se reestabelecer e descobrir como a arte é 
uma maneira maravilhosa de sua criatividade fluir além de uma linha reta, essencialmente o que 
sai de um coração livre, cria coisas incríveis e inspiradoras.   
 
Sentindo-se um pouco desconectada de si mesmo?   
 



Você será convidada a seguir o que sente em seu corpo ao liberar sua energia em uma tela em 
branco através de traços grandes e belos, como se encarnasse um cavalo selvagem! 
 
 
Sua auto crítica se insinua e domina sua visão e desejos?  
 
Seguindo sua intuição e deixando de lado a razão, você deixará de lutar e será capaz de criar uma 
vida intensa através das cores suaves de seu amado coração.  
 
Às vezes, você acha que não está sendo ouvido e frequentemente mal entendido? 
 
Através do seu tempo com os cavalos, você desenvolverá uma facilidade na comunicação de seus 
desejos e necessidades com um novo senso de clareza e confiança. 
 
 
Você tem o desejo de viver uma vida maior e sente que algo está faltando?  
 
Juntos, vamos cavocar fundo para encontrar sua alquimia interior especial e apoiá-lo ao galopar 
com uma nova sensação de liberdade interior através da expressão criativa. 
 
Você sente uma conexão espiritual com cavalos e esta curiosa como você pode trazer isso à vida?  
 
Conectar-se com o cavalo é lembrar de quem você é, para poder expressar plenamente sua 
verdadeira essência. Você será guiado para identificar as texturas e a energia de cada emoção, 
permitindo o rico processo de transformação através da pintura livre, colagens, escrita e materiais  
mistos. 
 

No final do seu Retiro de Arte 
inspirado na presença dos Cavalos, 
você sairá com sua nova expressão 
criativa e um plano prático que o 
guia e inspira a:  
 
Sintonize sua intuição para poder tomar 
decisões melhores  
 
Deixe de lado o que está impedindo 
você de criar a vida que você merece  
 
 
 

Incorpore sua força e coragem diariamente em seus relacionamentos no trabalho - e em casa.  
 
Cada novo dia será uma celebração de quem você é neste mundo e uma oportunidade para você 
projetar uma vida cheia de abundância e nova coragem e autoconfiança. 
 
 



 
 

“This ranch very well might be home to more history than anywhere else in Arizona.” 
 
Rancho de la Osa é uma convergência única de nativo americano, espanhol, mexicano, pecuária, 
política e história de Hollywood e celebridades.   
 

   
 
História dos nativos americanos: A sede da fazenda era originalmente uma vila para os índios 
Tohono O’Odham (antigamente chamados de Papago) e possivelmente os Hohokam. Muitos 
artefatos, como cacos de cerâmica, foram encontrados e continuam sendo.   
 
História espanhola: O Rancho de la Osa possui o edifício mais antigo do Arizona usado 
continuamente, que foi construído na vila indígena por volta de 1720. Hoje é usado para eventos 
especiais e encontros de ranchos.   
 
Hollywood / Celebridades: Tom Mix foi um convidado regular do rancho. Caesar Romero, Joan 
Crawford, Margaret Mitchell (autora de Gone With the Wind) e Zane Gray também foram 
convidados. John Wayne era um convidado frequente e tinha uma sala favorita que ainda está em 
uso hoje.   
 

  
 
O que trouxe tantos grupos e pessoas diferentes ao longo da história para este lugar fora do 
caminho? A restauração meticulosa e a preservação da fazenda, combinadas com a reverência dos 
proprietários pela história diversa do Rancho de La Osa, fazem dela um museu vivo, onde você 
sente o passado ao seu redor. 



Caminhe alguns metros do seu quarto em trilhas de terra 
vermelha em direção à famosa Montanha Baboquivari e você 
provavelmente encontrará as mesmas trilhas forjadas por 
Pancho Villa, John Wayne, Margaret Mitchell (autora de 
Gone With The Wind) e outras figuras lendárias.   
 
Sasabee está rodeado pelo Refúgio Nacional de Vida 
Silvestre de Buenos Aires, onde você pode desfrutar de 
inúmeras trilhas, caminhadas e descobrir as gemas escondidas 
do deserto.   
 
Este refúgio especial oferece tempo e espaço para relaxar 
verdadeiramente no luxuoso Rancho de la Osa Guest Ranch. 
Re-centre-se, explore sua criatividade e ganhe vida neste 
ambiente mágico e relaxante.   

 
 
Compartilhe a companhia de outras mulheres 
sábias que a elevarão em uma semana de 
insights, reflexão, restauração e arte, muita e 
muita arte! 
 
  
 
 
 
 
ACOMODAÇOES 
 
 
Ao entrar no Ranchos de la Osa, você sentirá o espaço do rancho mais histórico do Arizona, 
situado em um ambiente privado, permitindo relaxamento e rejuvenescimento.   
 
Desfrute diariamente direto da horta para a mesa estilo da cozinha Southwestern em uma bela 
sala de jantar ou no exterior rodeado por flores silvestres frescas do deserto com uma vista única!   
 

  
 
A adorável sala de estar com cadeiras estofadas é perfeita para leitura, diário e contemplação 
criativa após um dia inteiro com os cavalos.   
 
Aventurar-se lá fora enquanto o sol se põe trará uma calma à sua alma.  
 



 
COZINHA 
 
O Rancho de la Osa orgulha-se da sua fazenda sazonal para preparar pratos orgânicos. Desfrute 
de refeições deliciosas, adornadas com sabores locais, que farão a sua paleta dançar com alegria!   
 
Seus chefs da semana são apaixonados por seu ofício e adoram preparar seleções criativas e 
saborosas destacando a cozinha do sudoeste. Você vai desfrutar de muitas refeições no luxo de 
uma sala de jantar histórica com um charme do velho mundo.   
 

  
 
O Rancho de la Osa é conhecido por um jantar autêntico, então eles coletaram as melhores 
receitas de proprietários e chefs no rancho. E se você tiver quaisquer pedidos especiais, dietas ou 
alergias, os chefs prometem tomar muito cuidado com você.   
 
Quer se trate de fajitas grelhados no ar fresco, abacate maduro para um guacamole robusto e 
picante para salsa caseira. Estamos protegendo você!   
 
Vegetarianos e veganos também desfrutarão deliciosas delícias.    
Tudo o que você precisa fazer é vir com um apetite HEARTY e desfrutar deliciosas refeições e 
sobremesas decadentes. 
 
 
O que faz a Viagem das Mulheres ao Coração e ao Retiro da Alma diferente de 
outros retiros de Arte e Cavalos?     
 
Você está curioso sobre o que os cavalos ensinam sobre você e sobre a pintura?   
 
Você será convidado a aprofundar suas emoções. Os cavalos abrirão seu coração e o encorajarão a 
largar sua máscara, permitindo que você receba seu verdadeiro poder para emergir através de sua 
criatividade.   
 
Você acha difícil se expressar?   
 
Compreendendo a essência humana da emoção e da criatividade, você conhecerá a delicadeza do 
cavalo ao abraçar sua expressão interior e se permitir montar o espírito capacitador do cavalo. 
 
Os cavalos vão levá-lo profundamente para entrar em sintonia com seu próprio ritmo, e 
descobrir aplicar sua nova consciência para limpar o caminho para uma vida de abundância e 
alegria, e vivida com total autenticidade.   
 



  
 
Não seria ótimo se você substituísse padrões de pensamentos negativos como medo e raiva por 
compaixão e paz?  Claro que sim! Ouça o sábio e sutil sussurro do cavalo enquanto ele o conduz 
em sua jornada interior de reconhecimento, aceitação, perdão e transformação.   
 
Cada mulher tem sabedoria interior e provavelmente sabe o que precisa fazer para criar as 
mudanças necessárias em sua vida. Os cavalos guiam-no através da superação de obstáculos e 
conduzem-no à sua transformação pessoal. Você terá uma nova visão, perspectiva aprimorada, 
maior autoconfiança e clareza. 
 

A nossa oficina de arte é um exercício de 
compreensão da essência humana da emoção 
e da criatividade, para satisfazer o poder e a 
delicadeza do cavalo. Você vai entender e 
abraçar sua expressão interior, montando o 
espírito do cavalo.   
 
Cada dia irá convidá-lo a aprofundar suas 
emoções. Através da contemplação, você 
notará como cada emoção se relaciona com os 
eventos dentro de sua vida pessoal e também é 
incorporada com diferentes energias.   
 

Algumas vezes nós nos apegamos às emoções e, às vezes, não temos controle, portanto, levados 
pela sua selvageria galopante. 
 
 
PROGRAMA DAY BY DAY 
 
Dia da Chegada: ACLIMANDO-SE 
 
Ao chegar no aeroporto, você será recebido por nosso motorista particular do Rancho de la Osa, 
que levará o grupo ao rancho. Na chegada, você pode se acomodar em seu quarto e relaxar à beira 
da piscina ou mergulhar na banheira de hidromassagem antes do início da aventura. Nos 
encontraremos para a nossa cerimônia de abertura, seguida de uma recepção típica do rancho, 
happy hour e um delicioso jantar. Após o jantar, nos reuniremos em volta da lareira para saber 
detalhes e responder a qualquer dúvida que você possa ter sobre o seu retiro. 
 



 
Dia 2: CUIDANDO   
 
Levante-se e brilhe! Você começará seu dia desfrutando de um café da manhã saudável na histórica 
sala de jantar, onde será recebido com sucos naturais, o doce aroma de guloseimas caseiras e, é 
claro, uma xícara de sua bebida matinal favorita. Quando você se sentir nutrido, você irá para os 
cavalos e seguirá a liderança deles, onde você se concentrará nas lições que eles refletem para nós - 
talvez seus medos, desafios, estilo de comunicação e como você aparece nos relacionamentos e na 
vida. Você nunca sabe que tipo de sabedoria os cavalo compartilham com você. Após sua 
experiência matinal com seus guias eqüinos, você voltará para a fazenda para almoçar, seguido de 
uma tarde em que aproveitará sua criatividade através de uma variedade de experiências artísticas. 
Tempo livre para explorar a fazenda, nadar e relaxar é uma obrigação antes de desfrutar do jantar, 
um bate-papo ao lado da lareira e reflexões diárias. 
 

  
 
Dia 3: SINTONIZAR  
 
Levante-se e brilhe! Após o seu delicioso café da manhã, você vai para os cavalos para uma manhã 
cheia de mais sabedoria. Talvez você tenha algo que está fervendo dentro da sua alma e que você 
está ansiosa para explorar com o seu amado guia equino. Após o nosso tempo de manhã com os 
cavalos, você vai voltar para a fazenda para o almoço, seguido de uma tarde de alta trilha no 
deserto. Lanches e bebidas refrescantes serão servidos antes de você entrar em uma tarde de 
expressão criativa. Você terá tempo para relaxar e descontrair antes de o jantar ser servido. Você 
chegará ao nosso bate-papo à noite, onde terá a oportunidade de compartilhar experiências diárias. 
 

Dia 4: EXPLORE   
 
Levante-se e brilhe! Depois de ter se nutrido com 
um café da manhã feito na hora, você sairá para 
um passeio matinal no seu cavalo favorito, onde 
você explorará a flora, a fauna e a majestosa 
paisagem. Depois do almoço, você continuará 
explorando sua intuição ao mesclar sua paixão 
pelos cavalos por sua própria expressão artística 
pessoal. Desfrute de uma siesta à tarde, uma visita 
aos cavalos, um tempo para registro no diário ou 

qualquer outra coisa que restaure sua alma. Mais uma vez, você desfrutará de um delicioso jantar 
seguido de um bate-papo ao pé da lareira, no qual estará cercado e contatado por seu círculo de 
irmãs centradas no coração que celebrarão tudo o que você se tornou nos últimos dias. 
 
 



 
Dia 5: EXPANDIR  
 
Levante-se e brilhe! Você se sente revigorado e pronto para aproveitar o dia. Seu último dia com 
seus guias eqüinos é o momento perfeito para explorar quaisquer desafios remanescentes que 
surgiram ao longo da semana. Você terá tempo para entrar em sintonia com os cavalos, encontrar 
suas respostas e sair com novas perspectivas. Depois de uma manhã inteira com os cavalos, você 
será convidado para compartilhar seu trabalho artístico com o grupo e o que isso significa para 
você. Ao apresentar sua arte, é um testemunho da beleza que você sente em seu coração. Talvez 
você se sinta inspirado a explorar áreas que ainda não descobriu, tirar mais fotos do seu cavalo 
favorito ou simplesmente relaxar na banheira de água quente. Um jantar especial de despedida 
será servido enquanto você aproveita sua última noite no rancho. Após o jantar você vai ao seu 
bate-papo na lareira sob o incrível céu cheio de estrelas. 
 
 
Dia 6: INTEGRAR   
 
Você desfrutará de um delicioso café da manhã antes de comemorar com um incrível grupo de 
mulheres na Cerimonia de Fechamento.  Você será honrado na frente de suas amadas irmãs ao 
compartilhar sobre suas experiências e como você entrou em seu poder autêntico.  O almoço é 
servido para prepará-lo para a sua partida. Viagens seguras e esperando que nossos caminhos 
podem se encontrar novamente! 
 
 

  
 
 
INVESTIMENTO 
 
Early Bird Special (salve US$ 500) Expira: 30 de junho de 2019   
$ 3449 USD - Ocupação Individual. Quarto privado com ambiente sereno 
$ 3249 USD por pessoa - Ocupação Dupla - Traga um amigo e compartilhe o quarto! Adorável 
quartos espaçosos para relaxar e restaurar seu espírito.  
Este retiro é limitado a 10 participantes para garantir que todos recebam atenção pessoal e 
instrução artística   
 
Preço após a expiração do Early Bird Special  
$ 3949 USD - Ocupação Única   
$ 3749 USD - Ocupação Dupla   
 
 



Inclui:  
Cinco noites nas luxuosas habitações do Rancho de La Osa, 6 desjejum, 6 almoços, 7 jantares e 
refrescos. Todo material de arte. 1h de massagem rejuvenescedora, piscina e banheira, jantar de 
despedida e circulo de tambores, uma lembrancinha surpresa. Pick up no aeroporto de Tucson.  
 
Não esta incluído: passagem aérea, seguro de saúde e cancelamento 
 
Bonus:  
30 min. de Skype (com Tiffani ou Judy (inglês) para discutor seu proposito nesse retiro 
30 min. no Skype para preparar todos inscritos (Em português com Tiffani, english speakers com 
Judy) 
30 min. no Skype após retiro para um follow up. 
Traga um amigo e ganhe 30 min. com Tiffani ou Judy de uma sessão de coach.  
 
Para se Inscrever 
 
Escolha o seu tipo de quarto e, em seguida, coloque seu depósito não reembolsável de US $ 500 
no link: https://www.healingthroughhorses.com/rancho-de-la-osa-october-2019-retreat/register/ 
 
O pagamento deve estar completo até 15 de outubro de 2019.   
Questões? Por favor, envie um email para Judy com todas suas dúvidas. 
 
Você ainda não tem certeza se esse retiro é para você mas de alguma forma sente o chamado? 
Fale com Tiffani ou Judy, escreva para: arteperegrina@gmail.com 
  
 
Informação de viagem 
 
Você deve voar para o Aeroporto Internacional de Tucson. Chegadas devem ser após as 2PM 
Depois de pegar sua bagagem, você será recebido por seu motorista particular de Rancho de la Osa 
no balcão de chegada no nível de retirada de bagagem sob o sinal Delta.   
 
O Aeroporto de Tucson é muito pequeno e fácil de navegar.   
 
Se você estiver dirigindo - use “Rancho de la Osa Sasabe, AZ 85633 como suas direções de 
mapeamento. 
  



FACILITADORAS 
 
 

Conheça a Judy  
 
Quando criança, um dia eu me vi sonhando acordada em sala de 
aula. Enquanto olhava pela janela, avistei alguns cavalos vagando 
à distância. O dia finalmente chegou quando me encontrei com 
os cavalos e uma aventura de uma vida estava apenas começando.   
 
Eu passava horas nos celeiros limpando-os em troca de montar 
meu primeiro amado cavalo Go-Go Girl. Ela era minha melhor 
amiga; minha confidente e confiei nela com minha vida. Ela era 
uma amiga tão forte e leal. Ela me cumprimentou a cada dia com 
um profundo olhar e me aceitou, independentemente de como 
eu estava me sentindo. Você vê que a beleza do cavalo. Eles não 
têm nenhuma expectativa sobre nós. Eles aceitam todos e cada 
um de nós, como somos - sem exceções.   
 
16 anos atrás, eu mergulhei profundamente em minha alma e dei 

um salto de fé. Eu sabia que, se não seguisse o desejo do meu coração, nunca seria 
verdadeiramente feliz e realizada. Eu sabia em meu coração o que eu realmente queria fazer era 
trazer cavalos e humanos juntos para a cura. Foi quando a Healing Through Horses nasceu em minha 
mente e alma. Agora é meu chamado de vida. 
 
Em 2007, Healing Through Horses abriu o portão. Fico emocionada por estar em serviço para as 
mulheres desde então! Ao longo dos anos, tive o prazer de orientar e apoiar centenas de mulheres 
quando elas começaram a jornada de autodescoberta, explorando o desconhecido e fazendo as 
pazes com aspectos do seu passado que os impediram de viver a vida que desejavam.  
 
Eu adoraria incluir você nesse número! Você não vai se juntar a mim e levar sua vida para o 
próximo nível?   
 
Judy teve o prazer de ser uma autora colaboradora em “Aproveitando o poder do aconselhamento assistido por 
equinos”, entrevistada na Illuminated Hearts Radio e um orador de destaque no The Frontier Inside - The 
Path to Personal Power, uma conferência de mulheres em Tucson, AZ. Judy é procurada por sua paciência, 
experiência e capacidade de mudar e mudar vidas.   
 
A experiência do cavalo não é necessária para receber todos os benefícios dos nossos Retiros 
Inspirados em Equinos! Os cavalos estão esperando por você ! 
  



 
 
Conheça Tiffani  
 
Durante a minha infância, vivi com imensa permissão 
de ser bastante selvagem crescendo no campo, e o que 
eu mais aprecio de minhas lembranças é de estar sobre 
o lombo do cavalo. Eu sempre fui apaixonado por 
cavalos e eles tiveram um lugar na minha arte desde que 
me lembro.  
 
Quando eu tinha 16 anos, fiz minha primeira viagem 
sola à Austrália, onde passei alguns meses com uma 
tribo aborígine no deserto. Após minha imersão na 
tribo aborígine, juntei-me aos meus pais para uma 
peregrinação que mudaria minha vida e daria a ela o 
rumo que tomou. Saímos da Alemanha de carro, 
atravessando toda a Rússia para o coração da Mongólia. 

No país dos cavalos foi onde fui impactada pelas artes sagradas do budismo tibetano. Jamais 
esquecerei quando um monge budista se aproximou de mim e falou com seu inglês quebrado com 
tanta determinação: “você será uma pintora de arte sagrada”, sorriu e foi embora. Depois desse 
encontro, não tive dúvidas de que isso se tornaria o chamado da minha vida.  
 
Eu decidi me mudar para a Índia e me dedicar a esse caminho. Antes que eu pudesse seguir o 
chamado da minha vida, voltei para a Alemanha para trabalhar e terminei inscrevendo-me em 
estudos de design gráfico e alemão, sentindo que meu sonho ainda pulsava mais forte a cada dia.  
 
Quando finalmente cheguei à Índia em 2003, fui aceita como a primeira ocidental no Instituto 
Norbulingka de Artes Tibetanas em Dharmsala, aos pés dos Himalaias. Vivi e estudei lá por três 
maravilhosos anos, aprendendo com um professor tibetano que falava apenas tibetano e que não 
pronunciou meu nome no primeiro ano. Ele me treinou polindo meu ego, minha determinação, 
paciência e visão. Eu desenhei as mesmas divindades por meses, de novo e de novo. Na verdade, a 
primeira palavra em tibetano que aprendi na escola foi “de novo!” Por meio de minha experiência 
com meu professor tibetano, escrevi um livro intitulado “Vida e Thangka”.  
 
Em 2006, quando eu estava prestes a deixar a Índia e entrar em uma universidade de arte 
convencional na Europa, meu parceiro tibetano e eu descobrimos que estávamos esperando uma 
criança! Uma mudança total de planos! Voltei para o Brasil para morar com meus pais. Eu tinha 
muitas dúvidas e inseguranças naquela época. Tudo o que eu sabia era pintar Budas e tudo que eu 
tinha um bebezinho. Mas logo após o nascimento do meu filho, fui convidada por Lama Padma 
Samten para um projeto de longo prazo de pintura em um tradicional templo tibetano em Viamao 
no Rio Grande do Sul. Eu aceitei este compromisso de cinco anos com alegria e medo. 
 
Ser mãe e estar comprometida com tantas coisas, fez meu selvagem e livre senso de identidade 
desmoronar como um castelo de areia, caindo para o chão, grão por grão. Posso dizer que os anos 
um tanto sombrios, foram a verdadeira base onde as sementes de lótus começaram a crescer e eu 
pude apresentar os frutos dos meus próprios esforços desenvolvendo um corpo de trabalhos 
artísticos e criando minha linha carreira como artista.  
 
Des de 2006 ofereço workshops de pintura, tanto na Arte Tradicional do Budismo quanto na 
Pintura Intuitiva. Mais tarde, incluí a presença de cavalos em minhas oficinas de pintura para 



enriquecer e abrir portas para o processo criativo. Um dos meus professores, Alok, é um pintor zen 
chinês, que sempre me lembra de relaxar no não-saber e permitir que minha criatividade saia desse 
espaço.  
 
Meu parceiro de vida e eu construímos um estúdio de arte nas mesmas montanhas onde cresci. É 
chamado de Atelier YabYum, um lugar na natureza aberto para retiros de arte - arte tradicional e 
contemporânea, dança ou pintura. As artes que invoco no meu espaço são dedicadas a abrir o 
coração e a viver na consciência, no amor e na liberdade interior. 
 
 
Para se Inscrever 
 
Escolha o seu tipo de quarto e, em seguida, coloque seu depósito não reembolsável de US $ 500 
no link: https://www.healingthroughhorses.com/rancho-de-la-osa-october-2019-retreat/register/ 
 
Você ainda não tem certeza se esse retiro é para você mas de alguma forma sente o 
chamado? 
Fale com Tiffani ou Judy, escreva para: arteperegrina@gmail.com 
 
 
 
ASSISTA AO VIDEO CLIP DO WORKSHOP PINTURA E CAVALOS AQUI 
 
 

    


