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Criei esta Prática depois de compreender de que como Mulher, não era suficiente 

fazer práticas de reprogramação mental nem só visualizações para atingir aquilo que 

eu desejava. Como Mulher preciso algo completo e integrado. Ao longo destes 17 

anos de experiência no comportamento humano, fui aprofundando como funciona o 

nosso Ser do ponto de vista holístico e há cerca de 3 anos comecei a compreender 

como realmente funcionava a Lei da Atração!

Se não abrangemos todas as dimensões do nosso Ser: físico, emocional, mental, 

energético e spiritual é natural que aconteçam propósitos cruzados e nunca alcance-

mos aquilo que realmente desejamos. Por isso, criei esta Prática que me permite inte-

grar todas as dimensões humanas e tenho todo o prazer de partilhá-la agora contigo! 

Atenção: ela não funciona se não praticares e é natural que precises de alguma moti-

vação coletiva para fazer acontecer uma rotina diárias que inclua esta prática poder-

osa. 

Esta continua a ser a minha prática de eleição diária e com ela a verdade é que já con-

segui atrair coisas fabulosas para a minha vida. Por exemplo, no ano passado consegui 

atrair a casa dos meus sonhos e o amor da minha vida em apenas 1 mês! Foi um verda-

deiro milagre para mim. E não funciona só comigo! Tenho ensinado esta prática nos 

últimos anos e tenho histórias de verdadeiros milagres! Recordo-me agora, por 

exemplo, de várias Rainhas no meu Programa “Desbloqueia a tua Abundância” que 

fizeram uma declaração para receber dinheiro inesperado e aparecia dinheiro 

debaixo do colchão, dinheiro já esquecido ou ganhavam dinheiro na lotaria ou no 

casino ou até uma Rainha que recebeu um telefonema do banco de uma conta que 

tinha fechado há mais de 10 anos e que tinha de receber 1700€ - passados 10 anos! 

Dá para acreditar? São realmente histórias que desafiam as velhas crenças de que “o 

dinheiro não cresce nas árvores” e muitas outras. O segredo é abertura e depois fazer 

o trabalho que tem de ser feito. Haverá algo mais excitante do que trabalhares cada 

dia na co-criação dos teus sonhos? Eu simplesmente amo criar a minha vida! E é 

importante para ti que ames a criar a tua, porque depois de aprenderes como funcio-

na o “Jogo da Vida” vais fazer desta existência a tua melhor Vida de todas as Vidas! 

Está nas tuas mãos!
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Passo a Passo da Arte da Visualização Energética

Escolhe uma Declaração Poderosa para ti baseada em algo que desejas mesmo 

alcançar e que te sintas com compromisso para fazer acontecer. 

Qual a vida de sonho que desejas mesmo alcançar?

Passo 1:

Escreve em seguida a tua DECLARAÇÃO. 

(Precisa ser simples, escrita no presente e na primeira pessoa):

Fecha os olhos, respira fundo, questiona-te: “Acredito? Acredito mesmo que isto é 

possível? Acredito que é possível para mim?”. Quando obtiveres uma resposta, abre 

os olhos e escreve aquilo que veio à tua mente.

Passo 2:

“Sou 100% responsável do que acontece na minha vida e co-crio o meu sucesso a cada 

instante. Assumo apenas a minha parte de responsabilidade em cada área da minha vida.”

“Sinto-me firme, determinada e capaz de alcançar todos os meus sonhos.”

“Vibro sucesso e abundância em cada poro da minha pele!”

“Ganho 50.000€ /mês de forma consciente e madura.”

“Tenho uma Mente Positiva, Abundante e Milionária.”

Em seguida encontras alguns exemplos de declarações:



Fecha os olhos, respira fundo e questiona-te: “Que ações preciso realizar para 

alcançar aquilo que desejo?” Escuta a voz da tua alma, ela vai orientar-te nos passos 

seguintes, por mais desafiantes que eles pareçam, se estão orientados pela tua alma 

são para realizar! São eles que te vão levar onde queres. Que é que necessitas fazer 

para manifestar esta declaração na realidade? Quando obtiveres resposta, abre os 

olhos e escreve aquilo que veio da tua alma.

Tem paciência. Pratica a Arte da Visualização Energética diariamente e verás a tua 

vida mudar!

Podes sentir ou pensar: “Ahhh tanto trabalho!”. Tem paciência, vais ver que quando 

começares a ter os primeiros resultados vais sentir “Ahhh isto é um milagre!” – é um 

milagre em parte e a outra parte é devido a ti e ao teu compromisso contigo e com a 

tua evolução. Como diz o Paulo Coelho “Quando tu queres muito uma coisa, todo o 

Universo conspira para que realizes o teu desejo!”.

Passo 4:

Fecha os olhos, respira fundo, questiona-te: “O que é que esta realidade me faz 

sentir?” Visualiza a situação como se já fosse real na tua vida. Como é que te faz 

sentir? Que emoções surgem? Vai à procura de emoções contrativas, mergulha fundo 

no teu interior. Quando obtiveres resposta, abre os olhos e escreve aquilo que veio ao 

teu coração.

Passo 3:

Mantém o pensamento positivo, energia e vibração alta e tudo é possível!


