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OS 5 RITUAIS QUE NECESSITAS PARA ENTRARES NO FLUXO DA ABUNDÂNCIA
Desejas Abundância porque acreditas que é possível Viver em Liberdade e Plena Realização da tua Alma. 
Não queres viver para o resto da tua vida presa a um trabalho ou uma relação entediante e sabes que está 
na Hora da Mudança! Eu mergulhei e atravessei os mares de bloqueios e desa�os nesta Grande Aventura de 
ser Empreendedora e Criadora da minha própria Vida.
Por melhores que sejam as nossas intenções para viver uma Vida de Abundância, é necessário colocar as 
mãos na massa e efetivamente fazer coisas dif- erentes... Se queres alinhar-te com a tua Vida de Abundância 
e Liberdade, está na hora de integrares estes 5 Rituais na tua Vida. Sem Rituais de Abundân- cia, cada passo 
em frente pode representar uma interminável luta entre Ego e Alma.
É o Momento para Elevares a tua Vibração de Abundância e alcançares tudo aquilo que desejas na tua Vida? 
Viveres a Vida que sempre sonhaste em Plena Abundância?
VAMOS VIBRAR ABUNDÂNCIA!

#1 Sorrir!
Ultrapassa o Mito do “Não se pode ter tudo” e começa a 
SORRIR a cada momento do teu dia. Cada sorriso teu 
estimula o teu cérebro à produção de endorfina e 
serotonina, as hormonas do Prazer e do Bem-Estar! E 
imagina o fenómeno, mesmo que não estejas feliz, ao 
sorrir, estás a informar o teu cérebro que sim estás feliz! 
Ele ao produzir serotonina irá contribuir para te sentires 
feliz e assim criar um “ciclo vicioso” hormonal de alegria e 
felicidade!

#2 Dançar!
Ultrapassa o Mito do “Nunca poderei curar esta dor” e 
começa a dançar todos os dias da tua vida. A dança 
estimula o bom funcionamento do 2o chacra que é um 
dos centros energéticos mais importantes para a 
atração e criação de uma vida de abundância. 
Permite-te ser feliz e celebrar, dançar, dá liberdade ao 
teu corpo! Não precisas saber dançar como uma 
profissional, basta que imprimas movimento ao teu 
corpo e à tua vida.

#3 Meditar!
Ultrapassa o Mito do “Eu nunca vou conseguir” e começa 
a meditar a cada dia da tua existência. Se queres 
co-criar a tua vida e ser dona e rainha da tua vida é 
fundamental praticares o distanciamento consciente dos 
teus pensamentos e das tuas emoções. Meditar é como ir 
ao ginásio da mente! Os resultados não aparecem de um 
dia para o outro, são consequência da persistência, 
firmeza e constância na prática. A Paz e a Liberdade que 
vem da meditação é dos ganhos mais fabulosos que um 
ser humano pode alcançar na sua vida! Vale a pena o 
investimento de tempo e dedicação.

#4 Escrever!
Ultrapassa o Mito do “Não é possível” e começa a criar 
a tua realidade através das palavras que escreves 
cada dia no diário da tua existência.
A linguagem não serve apenas para descrever a 
realidade, a linguagem serve para CRIAR a realidade. 
Aquilo que expressas, seja pela verbalização ou pela 
escrita, tem um poder imenso na realidade que vives a 
cada momento! Exercita o músculo da escrita a teu 
favor e começa já hoje a escrever os teus sonhos mais 
arrojados, escreve os teus grandes desejos, permite a 
tua essência expressar-se!

#5 Visualizar!
Ultrapassa o Mito do “Contento-me com pouco” e 
começa a visualizar a tua vida de abundância máxima, 
cada dia. Com entrega, paixão e uma fé poderosa de 
que é possível. Quando praticas todos os rituais 
anteriores, começa a despertar em ti a guia interna, a 
voz do coração que te orienta e te quer levar ao máximo 
potencial da tua existência terrena. Visualização 
Mágica é preciso todos os dias. Está na hora de 
resgatares a tua capacidade de sonhar acordada!
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