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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
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Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
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"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 39 - 

✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
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divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  
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2

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 2 - 

Querida Rainha / Querido Rei, 
 
Bem-vind@ ao Evento “Desbloqueia a tua Abundância… Agora!”. Estás dentro de uma Jornada que 
tem o potencial de MUDAR A TUA VIDA para sempre. Fizeste uma sábia decisão ao estar presente! 
 
Aqui vens lembrar-te que És Magia, Poder, Atração e Abundância Ilimitada. 
 
Tu tens em potencial a capacidade de transcender qualquer limite. 
Mas também tens em ti a forte influência de um sistema de educação limitante e condicionado. 
Um sistema que estamos coletivamente a transformar. A cada respiração. Sente-se a urgência de 
uma vida em liberdade. Está na HORA de reclamar o PODER ESPIRITUAL e MATERIAL que nasceu 
contigo e viver uma vida em total propósito e abundância, a Vida que que tu sabes que MERECES 
viver. 
 
Cada Pessoa tem uma Missão de Vida, um Propósito que lhe é revelado ao longo da história da sua 
Vida. Quando nos alinhamos ativamente com a nossa alma, começamos a ser guiados pelo 
caminho da abundância. Tudo começa a fluir na nossa vida e começamos a compreender que tudo 
que acontece no exterior é um espelho da nossa realidade interior. Compreendemos que: 
 
Viver em Abundância e Prosperidade é, em primeiro lugar, uma Escolha. 
 
E uma Capacidade que se pode aprender e desenvolver rápida e eficazmente. Riqueza ou pobreza, 
realização ou infelicidade são resultados de pensamentos, emoções, padrões e condicionamentos 
que ficam registados no nosso interior e que temos o poder de transformar!  
 
Sabemos que mais de 50% dos novos negócios fecham no 1º ano e, esse facto infeliz, deve-se à 
falta de consciência que é o mundo interior que cria o mundo exterior. Nós possuímos um 
“software” interno que foi programado para a sobrevivência e a escassez. Se queremos mudar a 
nossa realidade exterior e criar mais abundância e prosperidade a nível professional, financeiro e 
relacional, precisamos urgentemente mudar o nosso mundo interior. É a Sabedoria das Leis 
Universais, mais espeficamente da Lei da Atração. Olhar dentro é a maior prioridade se queremos 
manifestar SUCESSO E ABUNDÂNCIA consistentes nas nossas vidas e nos nossos negócios! 
 
E isso é o que vais conseguir durante estes 3 dias intensivos – uma viagem de MERGULHAR 
PROFUNDO, ELEVAÇÃO DA TUA FREQUÊNCIA ENERGÉTICA, CONEXÃO COM PLANO DE ALMA E 
ASCENSÃO À 5ª DIMENSÃO, permitindo-te aceder ao teu verdadeiro poder e capacidade de co-
criação de uma vida de abundância plena no amor, trabalho, dinheiro e saúde. 
 
Terás oportunidade para desbloquear a tua relação com o dinheiro e aprender como ganhar mais 
dinheiro através de um negócio que está alinhado com os teus valores e plano de alma. Aprenderás 
um novo paradigma de manifestação de uma vida em plena abundância e ferramentas de ação 
para criar a mudança que mais desejas ver em 2020. O Universo apoia-te totalmente!!! 
 
Prepara-te para aprender, divertir-te e avançar para o próximo nível de abundância na tua vida! 
 
 
Para a tua Vida de Abundância, 
 

 
 

 
 
 
Andreia Viana 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 
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lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
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o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
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face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 
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Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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Querida Rainha / Querido Rei, 
 
Bem-vind@ ao Evento “Desbloqueia a tua Abundância… Agora!”. Estás dentro de uma Jornada que 
tem o potencial de MUDAR A TUA VIDA para sempre. Fizeste uma sábia decisão ao estar presente! 
 
Aqui vens lembrar-te que És Magia, Poder, Atração e Abundância Ilimitada. 
 
Tu tens em potencial a capacidade de transcender qualquer limite. 
Mas também tens em ti a forte influência de um sistema de educação limitante e condicionado. 
Um sistema que estamos coletivamente a transformar. A cada respiração. Sente-se a urgência de 
uma vida em liberdade. Está na HORA de reclamar o PODER ESPIRITUAL e MATERIAL que nasceu 
contigo e viver uma vida em total propósito e abundância, a Vida que que tu sabes que MERECES 
viver. 
 
Cada Pessoa tem uma Missão de Vida, um Propósito que lhe é revelado ao longo da história da sua 
Vida. Quando nos alinhamos ativamente com a nossa alma, começamos a ser guiados pelo 
caminho da abundância. Tudo começa a fluir na nossa vida e começamos a compreender que tudo 
que acontece no exterior é um espelho da nossa realidade interior. Compreendemos que: 
 
Viver em Abundância e Prosperidade é, em primeiro lugar, uma Escolha. 
 
E uma Capacidade que se pode aprender e desenvolver rápida e eficazmente. Riqueza ou pobreza, 
realização ou infelicidade são resultados de pensamentos, emoções, padrões e condicionamentos 
que ficam registados no nosso interior e que temos o poder de transformar!  
 
Sabemos que mais de 50% dos novos negócios fecham no 1º ano e, esse facto infeliz, deve-se à 
falta de consciência que é o mundo interior que cria o mundo exterior. Nós possuímos um 
“software” interno que foi programado para a sobrevivência e a escassez. Se queremos mudar a 
nossa realidade exterior e criar mais abundância e prosperidade a nível professional, financeiro e 
relacional, precisamos urgentemente mudar o nosso mundo interior. É a Sabedoria das Leis 
Universais, mais espeficamente da Lei da Atração. Olhar dentro é a maior prioridade se queremos 
manifestar SUCESSO E ABUNDÂNCIA consistentes nas nossas vidas e nos nossos negócios! 
 
E isso é o que vais conseguir durante estes 3 dias intensivos – uma viagem de MERGULHAR 
PROFUNDO, ELEVAÇÃO DA TUA FREQUÊNCIA ENERGÉTICA, CONEXÃO COM PLANO DE ALMA E 
ASCENSÃO À 5ª DIMENSÃO, permitindo-te aceder ao teu verdadeiro poder e capacidade de co-
criação de uma vida de abundância plena no amor, trabalho, dinheiro e saúde. 
 
Terás oportunidade para desbloquear a tua relação com o dinheiro e aprender como ganhar mais 
dinheiro através de um negócio que está alinhado com os teus valores e plano de alma. Aprenderás 
um novo paradigma de manifestação de uma vida em plena abundância e ferramentas de ação 
para criar a mudança que mais desejas ver em 2020. O Universo apoia-te totalmente!!! 
 
Prepara-te para aprender, divertir-te e avançar para o próximo nível de abundância na tua vida! 
 
 
Para a tua Vida de Abundância, 
 

 
 

 
 
 
Andreia Viana 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

4
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INTRODUÇÃO 
 

 
SALTO QUÂNTICO PARA A 5ª DIMENSÃO 
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“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds, 

can’t change anything.” George Bernard Shaw 
 

 
Qual a tua INTENÇÃO para este Evento? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 39 - 

✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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3- F___ ___ O & ___ R ___ S___ ___Ç___ 

 
4- P___ ___ T ____ A ___ ___ D ____ D ____ 

 
“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds, 

can’t change anything.” George Bernard Shaw 
 

 
Qual a tua INTENÇÃO para este Evento? 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ABUNDÂNCIA 
 

 

 
 

 
 

Saúde 

❏ Doença Crónica 
❏ Doença Aguda 
❏ Dor não controlada 
❏ Ganho de peso 
inesperado 
❏ Dieta Tóxica 
❏ A Saúde é uma fonte de 
Stress na minha Vida. 

 

❏ Gestão de dor / 
sintomas 
❏ Sedentária 
❏ Névoa cerebral 
❏ Pouca energia dedicada 
à saúde e ao autocuidado, 
pouco foco no cuidar do 
corpo. 

❏ Alimentação vibrante e 
saudável 
❏ Hidratação adequada 
❏ Sono & Descanso 
profundo 
❏ Clareza mental & foco, 
determinação 
❏ Vitalidade & Força. 

 
 
 
 

Sexo  
&  

Prazer 

❏ Dor Emocional 
❏ Dor Física 
❏ Trauma por sanar 
❏ Sexo causa dor 
❏ Contração forte dos 
músculos pélvicos 
❏ Incapacidade de relaxar 
e sentir prazer 
❏ Sentimento de culpa 
permanente e 
incapacitante. 

 

❏ Vida sexual aborrecida, 
rotineira 
❏ Sexo casual ou por 
“obrigação” de papel 
❏ Baixo desejo sexual mas 
“está tudo bem” 
❏ A vida sexual não é 
exatamente o que desejas 
mas “é ok” 
❏ Nada causa realmente 
aquele prazer e aquela 
paixão. 

❏ Vida sexual 
revitalizante 
❏ Níveis profundos de 
entrega e prazer 
❏ Sexo total, espiritual 
❏ A vida sexual é 
inspiradora e excitante 
❏ Sinto-me 
completamente viv@ 
❏ Tudo me faz sentir 
prazer e alegria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho  
&  

Carreira 

❏ Burn-Out / Stress 
❏ Sem trabalho / Perdid@ 
❏ “Não sei que estou a 
fazer com a minha vida” 
❏ Sinto-me confus@ e em 
sofrimento 
❏ O trabalho atual está 
atualmente a trazer dor e 
insatifação 
❏ A carreira está estagnada 
ou não existe 
❏ Ódio, conflitos e 
desespero associado ao 
trabalho 
❏ Não sentes prazer nem 
esperança em relação à tua 
vida profissional 
 

 

❏ Nenhum ou progresso 
mínimo 
❏ Pouca paixão 
❏ Em luta constante e a 
tentar abrir caminho 
sozinh@ 
❏ Mesmos resultados 
mesmo quando aplicas 
estratégias diferentes 
❏ O teu trabalho não é 
exatamente o que tu 
queres, mas é bom o 
suficiente ou estás a 
trabalhar nisso 
❏ Zona de conforto 
profissional, no fundo tens 
medo de mudar 
 

 

❏ A dar e a receber 
presentes da Alma 
❏ Paixão e Inspiração 
❏ Mostras ao Mundo 
quem És com confiança 
❏ Sensação de realização, 
plenitude, progresso 
constante 
❏ A carreira dá-te luz e 
brilho, sentes-te em 
expansão e em missão 
❏ Amas o que fazes e não 
paras de crescer e 
aprender! 
❏ Sentes que estás a 
cumprir o teu plano de 
alma! 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
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Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  
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6
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ABUNDÂNCIA 
 

 

 
 
 
 
 

Finanças 

❏ Não tenho dinheiro 
suficiente 
❏ Dívidas descontroladas 
❏ Inconsciência da situação 
financeira atual 
❏ Descontrolo a gastar 
dinheiro 
❏ Foco na Sobrevivência 
❏ Mentalidade de Escassez 
❏ Situação financeira que 
causa dor e stress 

❏ Mesmo teto financeiro 
❏ Fazes menos dinheiro 
do que gostarias mas é 
“suficiente” 
❏ Gestão económica  
dia-a-dia ou mês-a-mês 
❏ Alguma dificuldade ou 
ressentimento ao pagar 
dívidas 
❏ Situação financeira 
causa algum stress 
familiar 
 

❏ Fazes a quantidade de 
dinheiro que desejas 
❏ Geres bem o teu dinheiro 
e tens o hábito de dar 10% 
do total a uma causa do teu 
coração 
❏ Amas o dinheiro e o 
dinheiro ama-te a ti 
❏ Poupas Dinheiro + Fazes 
investimentos 
❏ Mentalidade de 
Abundância 

 
 
 
 
 
 

Amor 
de Casal 

❏ Dor da Solidão / 
Isolamento 
❏ A causar dor a outra 
pessoa 
❏ Dependente da energia 
de outros 
❏ A relação ou a falta de 
relação é uma fonte de dor 
& stress 
❏ Conflitos destrutivos 
❏ Apego a uma relação do 
passado 
❏ Não conseguir seguir em 
frente 

❏ Relacionamento “status 
quo” 
❏ Zona de conforto 
❏ Culpar a outra pessoa 
❏ A relação baseia-se em 
teres as tuas necessidades 
preenchidas 
❏ “Já tentei de tudo” 
❏ A relação ou a falta de 
relação faz sentir-te 
alguma dor, mas já te 
habituaste à situação 
❏ Vida relacional morna 
 

❏ Abundância de Amor 
Verdadeiro 
❏ Vulnerabilidade 
❏ Profunda intimidade 
❏ Assumes a 
responsabilidade  
❏ A relação baseia-se em 
dares o máximo de ti e 
fazeres o outro feliz 
❏ O relacionamento é uma 
fonte de energia na tua vida 
❏ Sentes paixão, alegria e 
completude (mesmo se 
estás só) 
 

 
 
 
 
 

Amigos 
&  

Família 

❏ Dor da Solidão / 
Isolamento 
❏ A causar dor a outra 
pessoa 
❏ Dependente da energia 
de outros 
❏ A relação ou a falta de 
relação é uma fonte de dor 
& stress 
❏ Conflitos destrutivos 
❏ Fazes-te de vítima 
quando as coisas não estão 
a funcionar. 

❏ Relacionamentos 
“status quo” 
❏ Zona de conforto 
❏ Culpar as outras 
pessoas 
❏ As relações baseiam-se 
em teres as tuas 
necessidades preenchidas 
❏ “Já tentei de tudo” 
❏ A relação ou a falta de 
relação faz sentir-te 
alguma dor, mas já te 
habituaste à situação.  

❏ Abundância de amor 
❏ Vulnerabilidade 
❏ Profunda intimidade 
❏ Assumes a 
responsabilidade  
❏ A relação baseia-se em 
dares o máximo de ti e 
fazeres o outro feliz 
❏ Os relacionamentos são 
fonte de energia na tua vida 
❏ Sentes-te 
profundamente feliz nas 
tuas relações.  
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muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
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SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
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no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
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emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ABUNDÂNCIA 
 

 

 
 
 
 
 

Finanças 

❏ Não tenho dinheiro 
suficiente 
❏ Dívidas descontroladas 
❏ Inconsciência da situação 
financeira atual 
❏ Descontrolo a gastar 
dinheiro 
❏ Foco na Sobrevivência 
❏ Mentalidade de Escassez 
❏ Situação financeira que 
causa dor e stress 

❏ Mesmo teto financeiro 
❏ Fazes menos dinheiro 
do que gostarias mas é 
“suficiente” 
❏ Gestão económica  
dia-a-dia ou mês-a-mês 
❏ Alguma dificuldade ou 
ressentimento ao pagar 
dívidas 
❏ Situação financeira 
causa algum stress 
familiar 
 

❏ Fazes a quantidade de 
dinheiro que desejas 
❏ Geres bem o teu dinheiro 
e tens o hábito de dar 10% 
do total a uma causa do teu 
coração 
❏ Amas o dinheiro e o 
dinheiro ama-te a ti 
❏ Poupas Dinheiro + Fazes 
investimentos 
❏ Mentalidade de 
Abundância 

 
 
 
 
 
 

Amor 
de Casal 

❏ Dor da Solidão / 
Isolamento 
❏ A causar dor a outra 
pessoa 
❏ Dependente da energia 
de outros 
❏ A relação ou a falta de 
relação é uma fonte de dor 
& stress 
❏ Conflitos destrutivos 
❏ Apego a uma relação do 
passado 
❏ Não conseguir seguir em 
frente 

❏ Relacionamento “status 
quo” 
❏ Zona de conforto 
❏ Culpar a outra pessoa 
❏ A relação baseia-se em 
teres as tuas necessidades 
preenchidas 
❏ “Já tentei de tudo” 
❏ A relação ou a falta de 
relação faz sentir-te 
alguma dor, mas já te 
habituaste à situação 
❏ Vida relacional morna 
 

❏ Abundância de Amor 
Verdadeiro 
❏ Vulnerabilidade 
❏ Profunda intimidade 
❏ Assumes a 
responsabilidade  
❏ A relação baseia-se em 
dares o máximo de ti e 
fazeres o outro feliz 
❏ O relacionamento é uma 
fonte de energia na tua vida 
❏ Sentes paixão, alegria e 
completude (mesmo se 
estás só) 
 

 
 
 
 
 

Amigos 
&  

Família 

❏ Dor da Solidão / 
Isolamento 
❏ A causar dor a outra 
pessoa 
❏ Dependente da energia 
de outros 
❏ A relação ou a falta de 
relação é uma fonte de dor 
& stress 
❏ Conflitos destrutivos 
❏ Fazes-te de vítima 
quando as coisas não estão 
a funcionar. 

❏ Relacionamentos 
“status quo” 
❏ Zona de conforto 
❏ Culpar as outras 
pessoas 
❏ As relações baseiam-se 
em teres as tuas 
necessidades preenchidas 
❏ “Já tentei de tudo” 
❏ A relação ou a falta de 
relação faz sentir-te 
alguma dor, mas já te 
habituaste à situação.  

❏ Abundância de amor 
❏ Vulnerabilidade 
❏ Profunda intimidade 
❏ Assumes a 
responsabilidade  
❏ A relação baseia-se em 
dares o máximo de ti e 
fazeres o outro feliz 
❏ Os relacionamentos são 
fonte de energia na tua vida 
❏ Sentes-te 
profundamente feliz nas 
tuas relações.  
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NÍVEIS ENERGÉTICOS DA ABUNDÂNCIA 
 

ENERGIA POBRE ENERGIA MÉDIA ENERGIA ELEVADA 
 

Definição: O sistema não 
tem energia suficiente 

para suster-se a si próprio 
e vai continuar a piorar. 

 
Definição: O sistema tem apenas 
energia suficiente para manter-se 

a si mesmo. Qualquer desafio 
maior fará com o sistema quebre. 

É aqui que a maior parte das 
pessoas vive. 

 
Definição: O sistema tem mais 

de energia suficiente que é 
utilizada em desafios 

contínuos e positivos. O 
sistema continua a crescer na 

graça divina.  
 
Características 

• Doença 
• Lutas & Conflitos 
• Quando o sistema 

é desafiado, 
quebra 

• Mentalidade de 
vítima e desespero 
aprendido 

• A vida acontece 
contra ti 

• Absorves a energia 
do campo 
energético de 
outras pessoas 

• Procuras um(a) 
salvador(a) 

• Foco na 
sobrevivência 

• Vontade de 
desistir de viver 

• Não vês soluções 
• Foco no negativo 

constantemente 
• Vitimização 

permanente 
• Foco na 

impossibilidade. 
 

 

 
Características 

• Luta 
• Trabalho contínuo, 

continuas a tentar 
resolver algo 

• Não existe progresso 
real, não vais além dos 
teus limites 

• Ficas na zona de conforto 
• Mentalidade de “isto” ou 

“aquilo” 
• Morte lenta (porque a 

instabilidade da vida e os 
bloqueios não tratados 
vão eventualmente levar-
te para o nível de energia 
pobre) 

• “Geres” a energia 
• Quando a vida te desafia, 

olhas para fora de ti 
própri@, 
frequentemente para 
alguém que representa 
como um(a) 
“especialista” para 
resolver a situação e 
voltar à energia neutra;  

• Foco em manter o 
“status quo” e o 
conforto. 

 
Características 

• Tens mais que energia 
suficiente para suster-
te a ti própri@ em 
situações de mudança 
rápida 

• Energia suficiente para 
manter o progresso, 
criar e construir 
equipas 

• Abraçar novas 
aventuras e fazê-las 
crescer 

• Amor, paixão, alegria, 
gratidão, triunfar, 
foco, coragem, 
empoderamento & 
inspiração são 
naturalmente sentidos 

• Vives num mundo de 
infinitas possibilidades 

• Quando a vida te 
desafia, tu encontras 
os recursos mesmo 
quando não estão 
imediatamente 
disponíveis! 

 

 
Linguagem 

• “Não posso” 
• “Não vai 

funcionar” 
• “Eu tenho de”, “Eu 

deveria” 

 
Linguagem 

• “Mas” 
• “Eu preciso”/ “Eu quero” 
• “Estou a tentar” ou 

“Estou a trabalhar nisso” 
• “Não sei bem…” 

 

 
Linguagem 

• “Sim… E…” 
• “Eu escolho” / “Eu 

adoraria fazer isso” 
• “Eu faço”, “Eu vou” 
• “Eu comprometo-me” 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

8
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REFLEXÃO SOBRE OS NÍVEIS DE ABUNDÂNCIA 
 
Como é a tua vida agora em cada uma das áreas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como gostarias que fosse a tua vida daqui a 6-12 meses? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

9
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REFLEXÃO SOBRE OS NÍVEIS DE ABUNDÂNCIA 
 
Como é a tua vida agora em cada uma das áreas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como gostarias que fosse a tua vida daqui a 6-12 meses? 
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GANHAR O JOGO DA ABUNDÂNCIA 
 

4 PRESCRIÇÕES PARA TER ÊXITO 
 

 #1 – Dizer a ______________ 
 

 #2 - ____________ Máxima  
 

 #3 – Assumir 100% ______________ 
 

 #4 – ______________ a Favor da Alma 
 
 
 
 

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as 
painful as staying stuck somewhere you don't belong.” 

Mandy Hale 
 
 
 

PARA UMA PESSOA MANIFESTAR  
ABUNDÂNCIA & REALIZAÇÃO PLENA… 

 
É fundamental saber discerner entre: 

 
 

A VOZ DO ____________  
 

& 
 

A VOZ DA  _____________ 
 
 
 
 

 
 

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as 
painful as staying somewhere you don’t belong.” 

Mandy Hale

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 9 - 

GANHAR O JOGO DA ABUNDÂNCIA 
 

4 PRESCRIÇÕES PARA TER ÊXITO 
 

 #1 – Dizer a ______________ 
 

 #2 - ____________ Máxima  
 

 #3 – Assumir 100% ______________ 
 

 #4 – ______________ a Favor da Alma 
 
 
 
 

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as 
painful as staying stuck somewhere you don't belong.” 

Mandy Hale 
 
 
 

PARA UMA PESSOA MANIFESTAR  
ABUNDÂNCIA & REALIZAÇÃO PLENA… 

 
É fundamental saber discerner entre: 

 
 

A VOZ DO ____________  
 

& 
 

A VOZ DA  _____________ 
 
 
 
 

 
 

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as 
painful as staying somewhere you don’t belong.” 

Mandy Hale

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 8 - 

REFLEXÃO SOBRE OS NÍVEIS DE ABUNDÂNCIA 
 
Como é a tua vida agora em cada uma das áreas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como gostarias que fosse a tua vida daqui a 6-12 meses? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 9 - 

GANHAR O JOGO DA ABUNDÂNCIA 
 

4 PRESCRIÇÕES PARA TER ÊXITO 
 

 #1 – Dizer a ______________ 
 

 #2 - ____________ Máxima  
 

 #3 – Assumir 100% ______________ 
 

 #4 – ______________ a Favor da Alma 
 
 
 
 

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as 
painful as staying stuck somewhere you don't belong.” 

Mandy Hale 
 
 
 

PARA UMA PESSOA MANIFESTAR  
ABUNDÂNCIA & REALIZAÇÃO PLENA… 

 
É fundamental saber discerner entre: 

 
 

A VOZ DO ____________  
 

& 
 

A VOZ DA  _____________ 
 
 
 
 

 
 

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as 
painful as staying somewhere you don’t belong.” 

Mandy Hale

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 9 - 

GANHAR O JOGO DA ABUNDÂNCIA 
 

4 PRESCRIÇÕES PARA TER ÊXITO 
 

 #1 – Dizer a ______________ 
 

 #2 - ____________ Máxima  
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4 ATITUDES PARA TER ÊXITO
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
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inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
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Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
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divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
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PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
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“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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A que Voz tens dado mais Poder nestes últimos meses da tua Vida? Porquê? 

 
 
 
 

 
Quais os resultados dessa Escolha? Como vês a tua realidade exterior Agora? 

 
 
 
 
 

Qual o teu compromisso para esta Primavera / Verão 2021? Porquê? 
 
 
 
 
 
 

PARA GANHAR O JOGO DA ABUNDÂNCIA: 
 

EU ESCOLHO SEGUIR A VOZ DA MINHA ALMA 
PARA MANIFESTAR UMA VIDA DE  

PLENA ABUNDÂNCIA! 
 

O propósito e a missão de vida vão sendo revelados  
a quem segue a VOZ DA ALMA e do MISTÉRIO… 

 
“When you are filled with your Soul Energy,  

 You become Magnetic.” Choa Kok Sui 
 
 

Qual o teu compromisso para os próximos 6-12 meses? Porquê?
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

12
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“Não somos seres humanos a viver uma experiência espiritual, somos seres espirituais a viver uma experiência humana.” 
Teilhard de Chardin 

“Quando já não podemos mudar uma 
situação, somos desafiados a mudar-

nos a nós mesmos.” Vitor Frankl 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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“Não somos seres humanos a viver uma experiência espiritual, somos seres espirituais a viver uma experiência humana.” 
Teilhard de Chardin 

“Quando já não podemos mudar uma 
situação, somos desafiados a mudar-

nos a nós mesmos.” Vitor Frankl 
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ADEUS AO PASSADO LIMITANTE 
 

O que te está a limitar? O que precisas soltar do teu passado para alcançar 
a tua Vida de Abundância? O que tem de mudar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que te permites soltar AGORA? O que te comprometes a mudar? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
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Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
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continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
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muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
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Juliana Neves, Coach Relacional 
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“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  
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14

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 14 - 

COMPROMISSO COM A ALMA 
 

 
EU ____________________________________________ (o teu nome) 

 
 

COMPROMETO-ME A SEGUIR A VOZ DA MINHA ALMA 
E ALCANÇAR A PLENA ABUNDÂNCIA E REALIZAÇÃO  

EM TODAS AS ÁREAS DA MINHA VIDA. 
 

ESSE É O EXEMPLO QUE QUERO SER NO MUNDO, PARA MIM E 
PARA TODAS AS PESSOAS QUE ME RODEIAM, INCLUINDO 

FAMÍLIA, AMIGOS, CLIENTES, SEGUIDORES… 
 

COMPROMETO-ME A SER UMA INFLUÊNCIA POSITIVA NO 
MUNDO PORQUE: EU SOU CAPAZ E EU MEREÇO TOTAL 

LIBERDADE E FELICIDADE DA ALMA! 
 

Para isso, comprometo-me a… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINADO: 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
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Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

15

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 14 - 

COMPROMISSO COM A ALMA 
 

 
EU ____________________________________________ (o teu nome) 

 
 

COMPROMETO-ME A SEGUIR A VOZ DA MINHA ALMA 
E ALCANÇAR A PLENA ABUNDÂNCIA E REALIZAÇÃO  

EM TODAS AS ÁREAS DA MINHA VIDA. 
 

ESSE É O EXEMPLO QUE QUERO SER NO MUNDO, PARA MIM E 
PARA TODAS AS PESSOAS QUE ME RODEIAM, INCLUINDO 

FAMÍLIA, AMIGOS, CLIENTES, SEGUIDORES… 
 

COMPROMETO-ME A SER UMA INFLUÊNCIA POSITIVA NO 
MUNDO PORQUE: EU SOU CAPAZ E EU MEREÇO TOTAL 

LIBERDADE E FELICIDADE DA ALMA! 
 

Para isso, comprometo-me a… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINADO: 
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ESSE É O EXEMPLO QUE QUERO SER NO MUNDO, PARA MIM E 
PARA TODAS AS PESSOAS QUE ME RODEIAM, INCLUINDO 

FAMÍLIA, AMIGOS, CLIENTES, SEGUIDORES… 
 

COMPROMETO-ME A SER UMA INFLUÊNCIA POSITIVA NO 
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[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 15 - 

VISÃO PARA 2021/2022 
AÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ARTE DA VISUALIZAÇÃO ENERGÉTICA 
 

Escolhe 1 área da tua vida: 
O que é para ti prioritário desbloquear neste momento? 

 
 
 
 

 
Qual o teu maior desejo nessa área? 

 
 
 
 

VISÃO PARA OS PRÓXIMOS 6-12 MESES
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

16
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PARA CRIAR DECLARAÇÕES PODEROSAS 
 

É fundamental sejam criadas desde a Essência:  
 

Alinhadas com a expansão do Propósito na Matéria 
Na Positiva, usar só palavras positivas 

Sempre no Tempo Presente 
Sempre na 1ª Pessoa 

Simples 
 

Usar Verbos Poderosos:  
“Vivo”, “Irradio”, “Sinto”, “Crio”, “Manifesto”, “Sou” 

 
 

Exemplos de Declarações Poderosas 
 
 

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

 
Sinto-me firme, determinad@ e capaz de alcançar todos os meus sonhos; 

 
Ganho 30.000€ / mês como Vendedora Premium; 

 
Vivo uma relação amorosa de profundo respeito, intimidade, aventura, 

amor, paixão e êxtase divino! 
 

Sou um/a artista magnífic@ mundialmente reconhecid@ pela qualidade 
da minha voz e das minhas criações musicais; 

 
Assumo apenas a minha parte de responsabilidade em cada área da 

minha vida; 
 

Tenho um corpo bonito e bem cuidado, amo-me cada dia mais. 
 

Tomo decisões a favor da minha alma de forma fácil e consistente. 
 

Confio totalmente no poder divino para me guiar nas importantes  
tomadas de decisão do meu negócio e finanças. 

 
Perdoo todas as situações da minha vida e avanço para o próximo nível. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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PARA CRIAR DECLARAÇÕES PODEROSAS 
 

É fundamental sejam criadas desde a Essência:  
 

Alinhadas com a expansão do Propósito na Matéria 
Na Positiva, usar só palavras positivas 

Sempre no Tempo Presente 
Sempre na 1ª Pessoa 

Simples 
 

Usar Verbos Poderosos:  
“Vivo”, “Irradio”, “Sinto”, “Crio”, “Manifesto”, “Sou” 

 
 

Exemplos de Declarações Poderosas 
 
 

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

 
Sinto-me firme, determinad@ e capaz de alcançar todos os meus sonhos; 

 
Ganho 30.000€ / mês como Vendedora Premium; 

 
Vivo uma relação amorosa de profundo respeito, intimidade, aventura, 

amor, paixão e êxtase divino! 
 

Sou um/a artista magnífic@ mundialmente reconhecid@ pela qualidade 
da minha voz e das minhas criações musicais; 

 
Assumo apenas a minha parte de responsabilidade em cada área da 

minha vida; 
 

Tenho um corpo bonito e bem cuidado, amo-me cada dia mais. 
 

Tomo decisões a favor da minha alma de forma fácil e consistente. 
 

Confio totalmente no poder divino para me guiar nas importantes  
tomadas de decisão do meu negócio e finanças. 

 
Perdoo todas as situações da minha vida e avanço para o próximo nível. 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 16 - 

PARA CRIAR DECLARAÇÕES PODEROSAS 
 

É fundamental sejam criadas desde a Essência:  
 

Alinhadas com a expansão do Propósito na Matéria 
Na Positiva, usar só palavras positivas 
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Sempre na 1ª Pessoa 

Simples 
 

Usar Verbos Poderosos:  
“Vivo”, “Irradio”, “Sinto”, “Crio”, “Manifesto”, “Sou” 

 
 

Exemplos de Declarações Poderosas 
 
 

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

 
Sinto-me firme, determinad@ e capaz de alcançar todos os meus sonhos; 

 
Ganho 30.000€ / mês como Vendedora Premium; 

 
Vivo uma relação amorosa de profundo respeito, intimidade, aventura, 

amor, paixão e êxtase divino! 
 

Sou um/a artista magnífic@ mundialmente reconhecid@ pela qualidade 
da minha voz e das minhas criações musicais; 

 
Assumo apenas a minha parte de responsabilidade em cada área da 

minha vida; 
 

Tenho um corpo bonito e bem cuidado, amo-me cada dia mais. 
 

Tomo decisões a favor da minha alma de forma fácil e consistente. 
 

Confio totalmente no poder divino para me guiar nas importantes  
tomadas de decisão do meu negócio e finanças. 

 
Perdoo todas as situações da minha vida e avanço para o próximo nível. 
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Assumo apenas a minha parte de responsabilidade em cada área da 

minha vida. 
 

Vibro sucesso e abundância em cada poro da minha pele! 
 

Sou uma Mulher / Homem profundamente bel@, magnétic@ e sensual!  
Atraio tudo aquilo que desejo. 

 
Vivo em profunda paz, harmonia e amor. Escolho a abundância! 

 
Respeito o meu corpo e as minhas emoções, sou un@ com elas. 

 
Ganho 100.000€ / mês com a ajuda da minha fabulosa equipa classe A. 

 
Escrevo o meu livro com total entrega e prazer. 

 
Abro-me cada vez mais ao prazer na relação sexual.  

Os nossos orgasmos são cada vez mais intensos! 
 

Acredito totalmente em mim, sei que sou capaz de tudo! 
 

Ganho 10,000€ / mês a ajudar as pessoas a viver a vida dos seus sonhos. 
 

Emagreço de forma fácil e divertida, é um prazer comer saudavelmente. 
 

Sei que sou únic@ e especial e dou-me o direito a ser quem sou.  
Escolho amar-me profunda e incondicionalmente. 

 
Atraio um local super inspirador e maravilhoso para estar ao serviço da 

humanidade e do meu propósito. 
 

Atraio clientes 5 estrelas para o meu negócio, pessoas maravilhosas que 
me estimulam a dar o meu melhor pelo amor que sinto por elas! 

 
Cada dia que passa, sinto mais profundamente em mim, o direito à 

abundância e à prosperidade. 
 

Materializo o meu espaço para realização de eventos imeditamente. 
 

Abro-me a receber um bebé abençoado na nossa família. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

18
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Cria as tuas 7 Declarações Poderosas 
 

O que desejas para 2021/2022? O que é prioritário? Como te queres 
sentir? Que manifestações concretas desejas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escolhe a declaração mais importante para ti neste momento: 
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Cria as tuas 7 Declarações Poderosas 
 

O que desejas para 2021/2022? O que é prioritário? Como te queres 
sentir? Que manifestações concretas desejas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escolhe a declaração mais importante para ti neste momento: 
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Quais serão as causas que justificam ainda não teres alcançado 
a materialização desse desejo expresso na declaração? 

 
1 - Acredito que é possível? 

 
 
 
 
 
 

 
2 - Como me faz sentir? 

 
 
 
 
 
 

 
3 - O que necessito fazer para alcançar o meu desejo? 

 
 
 
 
 
 
 

Os maiores bloqueios vêm de onde? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Cria as tuas 7 Declarações Poderosas 
 

O que desejas para 2021/2022? O que é prioritário? Como te queres 
sentir? Que manifestações concretas desejas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escolhe a declaração mais importante para ti neste momento: 
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Cria as tuas 7 Declarações Poderosas 
 

O que desejas para 2021/2022? O que é prioritário? Como te queres 
sentir? Que manifestações concretas desejas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escolhe a declaração mais importante para ti neste momento: 
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Quais serão as causas que justificam ainda não teres alcançado 
a materialização desse desejo expresso na declaração? 

 
1 - Acredito que é possível? 

 
 
 
 
 
 

 
2 - Como me faz sentir? 

 
 
 
 
 
 

 
3 - O que necessito fazer para alcançar o meu desejo? 

 
 
 
 
 
 
 

Os maiores bloqueios vêm de onde? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Reconheces alguns destes bloqueios na  
manifestação do teu desejo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qual é o teu maior bloqueio neste momento? 

 
 
 
 

 
 

O MEU MAIOR BLOQUEIO É… 
Qual a origem? De onde vem? Como curar? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Reconheces alguns destes bloqueios na  
manifestação do teu desejo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qual é o teu maior bloqueio neste momento? 

 
 
 
 

 
 

O MEU MAIOR BLOQUEIO É… 
Qual a origem? De onde vem? Como curar? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

22
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

24
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

25
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

29



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

30
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ADEUS AO PASSADO LIMITANTE 
 

Como seria a tua vida se conseguisses superar todos os teus 
bloqueios? O que serias capaz de alcançar? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

31
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ADEUS AO PASSADO LIMITANTE 
 

Como seria a tua vida se conseguisses superar todos os teus 
bloqueios? O que serias capaz de alcançar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 2 
NEGÓCIOS DA

NOVA ERA
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Para uma Pessoa ter Êxito na Matéria… 
 

É FUNDAMENTAL: 
1- Saber Discernir entre _________ & _________ e estar alinhada com a 

sua ______________ de ______________; 
 

2- Integrar a Abundância desde __________ & __________,  
estar com o ____________ a Fluir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como Manifestar Abundância na 5ª Dimensão 
 

 

1- Saber Discernir entre _________ & _________ e estar alinhada com a sua 

______________ de ______________;

2- Criar / Participar de _____________ da Nova Era, 

& Desbloquear a Relação com o  __________ !
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Para uma Pessoa ter Êxito na Matéria… 
 

É FUNDAMENTAL: 
1- Saber Discernir entre _________ & _________ e estar alinhada com a 

sua ______________ de ______________; 
 

2- Integrar a Abundância desde __________ & __________,  
estar com o ____________ a Fluir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como Manifestar Abundância na 5ª Dimensão 
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Mesmo que tenhas medo, dúvidas e afins: 

O melhor investimento que tu fazes é em TI, acompanhada pela Andreia Viana!!!”  

Ana Isabel Varandas, Mentora 

 
(*NOTA: o DIA VIP só está disponível para compra para clientes do Programa “Abundância 
Total” – 12 meses e está sujeito à disponibilidade existente.) 

 
---------- 

 

“Olá, sou a Ana Araújo, economista de formação, e toda a minha vida trabalhei em gestão de 
empresas. Aos 40 anos decidi que a minha vida tinha de ser diferente, despedi-me e estive um 
ano e meio a saltar entre cursos, formações e parcerias falhadas, entre a consultoria e o 
coaching, sem saber qual o caminho a optar. 

Era assim que me encontrava antes de entrar na Escola da Abundância… Fui a um evento, para 
acompanhar umas amigas e conhecer a Andreia Viana… Sem qualquer expectativa de grandes 
mudanças… E de repente tudo mudou… Decidi de fazer o Abundância Total! 

Na altura do evento, confesso que nem o valor do sinal tinha… Estava em pânico… E se não 
resulta? Nunca tinha investido assim em mim… Vou desistir… De repente, uma colega avançou 
com o sinal por mim, sem me deixar reagir… E tudo começou a desbloquear… Ao fim de um 
mês de curso co-criei oportunidades de rendimento de mais 1800€ mês além dos meus 
rendimentos antes do curso. 

Tanto desbloqueei que até me apaixonei! Incrível! Nada acontece por acaso… Hoje, ainda no 
início do terceiro mês a frequentar a Escola da Abundância, e neste contexto do Covid 19, 
agradeço por ter tomado a decisão! 

Sinto-me em expansão, em crescimento… Quase numa realidade paralela… À minha volta 
todos vibram no Medo e eu acelero a uma velocidade supersónica, deixando o resto para 
trás… Como se o mundo andasse em câmara lenta. Dou neste momento, os primeiros passos 
na direção de criar o meu negócio online, que estruturei com a Ajuda da Andreia Viana no 
evento “Desbloqueia para Vender!”… E sorrio perante um futuro que se avizinha… Diferente. 

Decidi ajudar os empresários desta Nova Era com os papéis e as contas, para que se possam 
focar no que gostam de fazer… E fiz as pazes com a Gestão… Ainda sinto alguns receios, ainda 
enfrento desafios… No entanto com cada vez mais confiança e feliz pela decisão tomada… 
Numa altura que achava que não era a certa… Mas alguma vez é? 

Nesta Escola encontrei conteúdos com imenso valor, tão diferentes e abrangentes em 
relação aos cursos que já fiz, encontrei o rigor, a disciplina, o sentido de excelência, a 
espiritualidade, a conexão comigo… Encontrei o apoio e dedicação das mentoras, o carinho 
da comunidade… Todos no mesmo barco, todos em processo de crescimento, todos em 
partilha de soluções e desafios… 

Sinto que cheguei a casa… Que me encontrei… Que todos os dias caminho para a melhor 
versão de mim mesma… E que ainda está tudo a começar…” 

Ana Cláudia Araújo – Empresári 
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5 ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR O FLUXO DE DINHEIRO 
 
 

1. Clareza & Decisão 
 
 
 

 
 
 

2. Estabelecer novo teto financeiro 
 

 
 
 

 
 

3. Transmutar bloqueios e crenças do dinheiro 
 

 
 
 
 
 

4. Ação guiada pela intuição 
 
 
 

 
 

5. Compromisso inabalável 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Como te relacionas com o Dinheiro? 

Sê sincer@ e honest@, lembra-te das 4 Regras:  
Verdade, Energia, Responsabilidade 100%, Decisão de Alma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Verdade sobre o Dinheiro 
 

✓ Energia de Prazer e Alegria; 
✓ Energia de Troca e de Poder Pessoal; 
✓ O dinheiro é inócuo, neutro…  
✓ O dinheiro ama ser bem gerido 

✓ O dinheiro adora atenção, amor e carinho 
✓ O dinheiro quer ser teu amigo! 
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DESBLOQUEIA A TUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO 

 
O Dinheiro ainda é considerado: 

 
Tabu 

Não espiritual 
Associado à Maldade e Ganância 

Associado à Culpa, à Vergonha, a Conflitos 
Uma “boa” desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos 

… 
 

Quais as minhas crenças sobre a abundância e o dinheiro? 
 

TESTE DE CRENÇAS 
MENTE 

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= 
Discordo a 100% e 10 = Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser 
verdadeir@ contigo e ganhar consciência das tuas crenças profundas. 
 
___1. Nunca serei capaz de ter sucesso e ser bem-sucedid@. 
___2. O dinheiro é algo sujo e é a raiz de todos os males. 
___3. A maior parte das pessoas abundantes fez algo errado ou desonesto para 
ganhar o seu dinheiro. 
___4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino. 
___5. Ter sucesso e ficar ric@ não é para mulheres/homens como eu. 
___6. É mais espiritual ser pobre do que ser rico. 
___7. Para viver em abundância é necessário muita luta e muito trabalho árduo. 
___8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos pura. 
___9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. 
___10. Não me sinto “suficientemente boa/bom” para ter abundância. 
___11. Se eu tiver sucesso e tiver muito dinheiro, todos vão querer algo de mim. 
___12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas. 
___13. Viver abundantemente é sinónimo de egoísmo. 
___14. Realisticamente, as probabilidades é que eu terei riqueza. 
___15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito tempo para 
desfrutar de outras coisas na vida. 
___16. O dinheiro não é assim tão importante. 
___17. Sinceramente, deve haver algo mau em mim. 
___18. Não posso procurar ter riqueza e ser feliz e realizad@ ao mesmo tempo. 
___19. Se eu tiver sucesso há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso. 
___20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos. 

O Dinheiro ainda é negativamente associado:

O Dinheiro realmente é:
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Como te relacionas com o Dinheiro? 

Sê sincer@ e honest@, lembra-te das 4 Regras:  
Verdade, Energia, Responsabilidade 100%, Decisão de Alma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Verdade sobre o Dinheiro 
 

✓ Energia de Prazer e Alegria; 
✓ Energia de Troca e de Poder Pessoal; 
✓ O dinheiro é inócuo, neutro…  
✓ O dinheiro ama ser bem gerido 

✓ O dinheiro adora atenção, amor e carinho 
✓ O dinheiro quer ser teu amigo! 
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OS MILIONÁRIOS DA NOVA ERA 
 
 
 

1- Criam e __________________________________________ 

 
2- Escolhem a Sua Carreira ____________________________ 

 
3- Não precisam Ser _________________________________ 

 
4- Têm um Estilo de Vida _____________________________ 

 
 

QUEM DESEJAS TORNAR-TE EM 2021 
 
 

           MANIFESTADOR(A)                               CO-CRIADOR(A) 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUEM DEJAS TORNAR-TE EM 2021-2021QUEM DESEJAS TORNAR-TE EM 2021-2022

INTEGRADOR(A)
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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CRIAR OFERTA PREMIUM 
Criatividade + Valorização + Qualidade 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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CRIAR OFERTA PREMIUM 
Criatividade + Valorização + Qualidade 
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DESBLOQUEAR AS VENDAS 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

39



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

40
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

41



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

43
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

48



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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DESBLOQUEIA A TUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO 

 
O Dinheiro ainda é considerado: 

 
Tabu 

Não espiritual 
Associado à Maldade e Ganância 

Associado à Culpa, à Vergonha, a Conflitos 
Uma “boa” desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos 

… 
 

Quais as minhas crenças sobre a abundância e o dinheiro? 
 

TESTE DE CRENÇAS 
MENTE 

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= 
Discordo a 100% e 10 = Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser 
verdadeir@ contigo e ganhar consciência das tuas crenças profundas. 
 
___1. Nunca serei capaz de ter sucesso e ser bem-sucedid@. 
___2. O dinheiro é algo sujo e é a raiz de todos os males. 
___3. A maior parte das pessoas abundantes fez algo errado ou desonesto para 
ganhar o seu dinheiro. 
___4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino. 
___5. Ter sucesso e ficar ric@ não é para mulheres/homens como eu. 
___6. É mais espiritual ser pobre do que ser rico. 
___7. Para viver em abundância é necessário muita luta e muito trabalho árduo. 
___8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos pura. 
___9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. 
___10. Não me sinto “suficientemente boa/bom” para ter abundância. 
___11. Se eu tiver sucesso e tiver muito dinheiro, todos vão querer algo de mim. 
___12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas. 
___13. Viver abundantemente é sinónimo de egoísmo. 
___14. Realisticamente, as probabilidades é que eu terei riqueza. 
___15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito tempo para 
desfrutar de outras coisas na vida. 
___16. O dinheiro não é assim tão importante. 
___17. Sinceramente, deve haver algo mau em mim. 
___18. Não posso procurar ter riqueza e ser feliz e realizad@ ao mesmo tempo. 
___19. Se eu tiver sucesso há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso. 
___20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos. 
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DESBLOQUEIA A TUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO 

 
O Dinheiro ainda é considerado: 

 
Tabu 

Não espiritual 
Associado à Maldade e Ganância 

Associado à Culpa, à Vergonha, a Conflitos 
Uma “boa” desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos 

… 
 

Quais as minhas crenças sobre a abundância e o dinheiro? 
 

TESTE DE CRENÇAS 
MENTE 

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= 
Discordo a 100% e 10 = Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser 
verdadeir@ contigo e ganhar consciência das tuas crenças profundas. 
 
___1. Nunca serei capaz de ter sucesso e ser bem-sucedid@. 
___2. O dinheiro é algo sujo e é a raiz de todos os males. 
___3. A maior parte das pessoas abundantes fez algo errado ou desonesto para 
ganhar o seu dinheiro. 
___4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino. 
___5. Ter sucesso e ficar ric@ não é para mulheres/homens como eu. 
___6. É mais espiritual ser pobre do que ser rico. 
___7. Para viver em abundância é necessário muita luta e muito trabalho árduo. 
___8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos pura. 
___9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. 
___10. Não me sinto “suficientemente boa/bom” para ter abundância. 
___11. Se eu tiver sucesso e tiver muito dinheiro, todos vão querer algo de mim. 
___12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas. 
___13. Viver abundantemente é sinónimo de egoísmo. 
___14. Realisticamente, as probabilidades é que eu terei riqueza. 
___15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito tempo para 
desfrutar de outras coisas na vida. 
___16. O dinheiro não é assim tão importante. 
___17. Sinceramente, deve haver algo mau em mim. 
___18. Não posso procurar ter riqueza e ser feliz e realizad@ ao mesmo tempo. 
___19. Se eu tiver sucesso há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso. 
___20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos. 
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___21. Ter muito dinheiro é injusto para quem não tem. 
___22. Se eu tiver muito dinheiro, a minha família vai deixar de gostar de mim ou vai 
tentar controlar-me. 
___23. Viver em riqueza e abundância significa que eu sou ganancios@. 
___24. Eu não sou muito boa/bom na área do dinheiro e das finanças. 
___25. Se eu ganhar muito dinheiro, é provável que o perca. 
___26. Se eu lutar por ter dinheiro e não conseguir, significa que eu sou um fracasso. 
___27. Eu tenho o potencial para ser ric@, mas neste momento tudo o que eu preciso 
é de uma pausa. 
___28. O dinheiro pode causar muitos problemas. 
___29. Não é correto eu conseguir ganhar mais dinheiro que os meus pais. 
___30. É impossível ficar ric@, fazendo aquilo que eu amo. 
___31. Tentar ganhar dinheiro é um aborrecimento e uma luta. 
___32. É necessário dinheiro para fazer dinheiro. 
___33. Sou demasiado jovem para ter sucesso e abundância. 
___34. Sou demasiado velh@ para ter sucesso e abundância. 
___35. Sou feliz apenas com amor e pouco mais. 
___36. Não tenho certificados ou educação suficiente para ter riqueza. 
___37. As pessoas deviam ter só o dinheiro suficiente para viver confortavelmente. 
___38. Trabalhar para a abundância pode causar stress e problemas de saúde. 
___39. A maior parte das grandes oportunidades já não existem. 
___40. É muito difícil ter sucesso nestes dias. 
___41. A crise é a causa de todos os problemas financeiros. 
___42. Eu não sou suficientemente inteligente para ser ric@. 
___43. Eu não gosto de vendas ou de marketing. 
___44. Eu adorava não ter de lidar com o dinheiro. 
___45. Como mulher/homem, é muito mais difícil eu alcançar a prosperidade e tornar-
me ric@. 
___46. O mundo online já está a ficar muito saturado, já não há clientes disponíveis. 
___47. Olhando para o meu passado, tenho de admitir que é muito difícil para mim 
tornar-me ric@ e prósper@. 
___48. Eu não tenho tempo para gerir o meu dinheiro. 
___49. Eu não preciso de gerir o meu dinheiro porque eu quase não tenho nenhum. 
___50. O dinheiro corrompe a alma de empreendimentos artísticos e criativos. 
___51. Não é correto ter prosperidade enquanto outros não têm nada. 
___52. Eu não uma boa/bom líder. 
___53. Se eu viver em abundância é maravilhoso, senão também está tudo bem. 
___54. Eu não gosto de assumir a responsabilidade. 
___55. Eu tenho alguns ressentimentos em relação às pessoas ricas. 
___56. Eu sou boa/bom a dar, mas sou péssim@ a receber. 
___57. As opiniões que os outros têm de mim são importantes. 
___58. Eu estou demasiado ocupad@ no meu dia-a-dia para investir muito tempo e 
energia na minha aprendizagem e crescimento. 
___59. Se o sucesso vem facilmente, é porque não tem valor. 
___60. As pessoas ricas não são felizes. 
___61. Ter abundância só traz problemas. 
___62. Se não nasceste ric@, as possibilidades de que possas tornar-te ric@ são quase 
nulas e, por isso, mais vale desistir já. 

Sinceramente, eu nunca terei dinheiro para investir em mim.
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

51
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DESBLOQUEIA A TUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO 

 
O Dinheiro ainda é considerado: 

 
Tabu 

Não espiritual 
Associado à Maldade e Ganância 

Associado à Culpa, à Vergonha, a Conflitos 
Uma “boa” desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos 

… 
 

Quais as minhas crenças sobre a abundância e o dinheiro? 
 

TESTE DE CRENÇAS 
MENTE 

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= 
Discordo a 100% e 10 = Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser 
verdadeir@ contigo e ganhar consciência das tuas crenças profundas. 
 
___1. Nunca serei capaz de ter sucesso e ser bem-sucedid@. 
___2. O dinheiro é algo sujo e é a raiz de todos os males. 
___3. A maior parte das pessoas abundantes fez algo errado ou desonesto para 
ganhar o seu dinheiro. 
___4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino. 
___5. Ter sucesso e ficar ric@ não é para mulheres/homens como eu. 
___6. É mais espiritual ser pobre do que ser rico. 
___7. Para viver em abundância é necessário muita luta e muito trabalho árduo. 
___8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos pura. 
___9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. 
___10. Não me sinto “suficientemente boa/bom” para ter abundância. 
___11. Se eu tiver sucesso e tiver muito dinheiro, todos vão querer algo de mim. 
___12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas. 
___13. Viver abundantemente é sinónimo de egoísmo. 
___14. Realisticamente, as probabilidades é que eu terei riqueza. 
___15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito tempo para 
desfrutar de outras coisas na vida. 
___16. O dinheiro não é assim tão importante. 
___17. Sinceramente, deve haver algo mau em mim. 
___18. Não posso procurar ter riqueza e ser feliz e realizad@ ao mesmo tempo. 
___19. Se eu tiver sucesso há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso. 
___20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos. 
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Associado à Culpa, à Vergonha, a Conflitos 
Uma “boa” desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos 
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Quais as minhas crenças sobre a abundância e o dinheiro? 
 

TESTE DE CRENÇAS 
MENTE 

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= 
Discordo a 100% e 10 = Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser 
verdadeir@ contigo e ganhar consciência das tuas crenças profundas. 
 
___1. Nunca serei capaz de ter sucesso e ser bem-sucedid@. 
___2. O dinheiro é algo sujo e é a raiz de todos os males. 
___3. A maior parte das pessoas abundantes fez algo errado ou desonesto para 
ganhar o seu dinheiro. 
___4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino. 
___5. Ter sucesso e ficar ric@ não é para mulheres/homens como eu. 
___6. É mais espiritual ser pobre do que ser rico. 
___7. Para viver em abundância é necessário muita luta e muito trabalho árduo. 
___8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos pura. 
___9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. 
___10. Não me sinto “suficientemente boa/bom” para ter abundância. 
___11. Se eu tiver sucesso e tiver muito dinheiro, todos vão querer algo de mim. 
___12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas. 
___13. Viver abundantemente é sinónimo de egoísmo. 
___14. Realisticamente, as probabilidades é que eu terei riqueza. 
___15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito tempo para 
desfrutar de outras coisas na vida. 
___16. O dinheiro não é assim tão importante. 
___17. Sinceramente, deve haver algo mau em mim. 
___18. Não posso procurar ter riqueza e ser feliz e realizad@ ao mesmo tempo. 
___19. Se eu tiver sucesso há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso. 
___20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos. 
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___21. Ter muito dinheiro é injusto para quem não tem. 
___22. Se eu tiver muito dinheiro, a minha família vai deixar de gostar de mim ou vai 
tentar controlar-me. 
___23. Viver em riqueza e abundância significa que eu sou ganancios@. 
___24. Eu não sou muito boa/bom na área do dinheiro e das finanças. 
___25. Se eu ganhar muito dinheiro, é provável que o perca. 
___26. Se eu lutar por ter dinheiro e não conseguir, significa que eu sou um fracasso. 
___27. Eu tenho o potencial para ser ric@, mas neste momento tudo o que eu preciso 
é de uma pausa. 
___28. O dinheiro pode causar muitos problemas. 
___29. Não é correto eu conseguir ganhar mais dinheiro que os meus pais. 
___30. É impossível ficar ric@, fazendo aquilo que eu amo. 
___31. Tentar ganhar dinheiro é um aborrecimento e uma luta. 
___32. É necessário dinheiro para fazer dinheiro. 
___33. Sou demasiado jovem para ter sucesso e abundância. 
___34. Sou demasiado velh@ para ter sucesso e abundância. 
___35. Sou feliz apenas com amor e pouco mais. 
___36. Não tenho certificados ou educação suficiente para ter riqueza. 
___37. As pessoas deviam ter só o dinheiro suficiente para viver confortavelmente. 
___38. Trabalhar para a abundância pode causar stress e problemas de saúde. 
___39. A maior parte das grandes oportunidades já não existem. 
___40. É muito difícil ter sucesso nestes dias. 
___41. A crise é a causa de todos os problemas financeiros. 
___42. Eu não sou suficientemente inteligente para ser ric@. 
___43. Eu não gosto de vendas ou de marketing. 
___44. Eu adorava não ter de lidar com o dinheiro. 
___45. Como mulher/homem, é muito mais difícil eu alcançar a prosperidade e tornar-
me ric@. 
___46. O mundo online já está a ficar muito saturado, já não há clientes disponíveis. 
___47. Olhando para o meu passado, tenho de admitir que é muito difícil para mim 
tornar-me ric@ e prósper@. 
___48. Eu não tenho tempo para gerir o meu dinheiro. 
___49. Eu não preciso de gerir o meu dinheiro porque eu quase não tenho nenhum. 
___50. O dinheiro corrompe a alma de empreendimentos artísticos e criativos. 
___51. Não é correto ter prosperidade enquanto outros não têm nada. 
___52. Eu não uma boa/bom líder. 
___53. Se eu viver em abundância é maravilhoso, senão também está tudo bem. 
___54. Eu não gosto de assumir a responsabilidade. 
___55. Eu tenho alguns ressentimentos em relação às pessoas ricas. 
___56. Eu sou boa/bom a dar, mas sou péssim@ a receber. 
___57. As opiniões que os outros têm de mim são importantes. 
___58. Eu estou demasiado ocupad@ no meu dia-a-dia para investir muito tempo e 
energia na minha aprendizagem e crescimento. 
___59. Se o sucesso vem facilmente, é porque não tem valor. 
___60. As pessoas ricas não são felizes. 
___61. Ter abundância só traz problemas. 
___62. Se não nasceste ric@, as possibilidades de que possas tornar-te ric@ são quase 
nulas e, por isso, mais vale desistir já. 
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DESBLOQUEIA A TUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO 

 
O Dinheiro ainda é considerado: 

 
Tabu 

Não espiritual 
Associado à Maldade e Ganância 

Associado à Culpa, à Vergonha, a Conflitos 
Uma “boa” desculpa para não ir atrás dos nossos sonhos 

… 
 

Quais as minhas crenças sobre a abundância e o dinheiro? 
 

TESTE DE CRENÇAS 
MENTE 

 
Classifica de 1 – 10 o quanto consideras e sentes cada frase em ti. Sendo que 1= 
Discordo a 100% e 10 = Concordo a 100%. Lembra-te que o mais importante é ser 
verdadeir@ contigo e ganhar consciência das tuas crenças profundas. 
 
___1. Nunca serei capaz de ter sucesso e ser bem-sucedid@. 
___2. O dinheiro é algo sujo e é a raiz de todos os males. 
___3. A maior parte das pessoas abundantes fez algo errado ou desonesto para 
ganhar o seu dinheiro. 
___4. Ter riqueza é uma questão de sorte ou destino. 
___5. Ter sucesso e ficar ric@ não é para mulheres/homens como eu. 
___6. É mais espiritual ser pobre do que ser rico. 
___7. Para viver em abundância é necessário muita luta e muito trabalho árduo. 
___8. Ter muito dinheiro fará de mim uma pessoa menos pura. 
___9. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. 
___10. Não me sinto “suficientemente boa/bom” para ter abundância. 
___11. Se eu tiver sucesso e tiver muito dinheiro, todos vão querer algo de mim. 
___12. Para ter riqueza, é necessário usar as pessoas e aproveitar-se delas. 
___13. Viver abundantemente é sinónimo de egoísmo. 
___14. Realisticamente, as probabilidades é que eu terei riqueza. 
___15. Lutar para viver em abundância e riqueza não me deixará muito tempo para 
desfrutar de outras coisas na vida. 
___16. O dinheiro não é assim tão importante. 
___17. Sinceramente, deve haver algo mau em mim. 
___18. Não posso procurar ter riqueza e ser feliz e realizad@ ao mesmo tempo. 
___19. Se eu tiver sucesso há certas pessoas na minha vida que não vão gostar disso. 
___20. Se eu tiver muito dinheiro, significa que outra pessoa irá ter menos. 
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___21. Ter muito dinheiro é injusto para quem não tem. 
___22. Se eu tiver muito dinheiro, a minha família vai deixar de gostar de mim ou vai 
tentar controlar-me. 
___23. Viver em riqueza e abundância significa que eu sou ganancios@. 
___24. Eu não sou muito boa/bom na área do dinheiro e das finanças. 
___25. Se eu ganhar muito dinheiro, é provável que o perca. 
___26. Se eu lutar por ter dinheiro e não conseguir, significa que eu sou um fracasso. 
___27. Eu tenho o potencial para ser ric@, mas neste momento tudo o que eu preciso 
é de uma pausa. 
___28. O dinheiro pode causar muitos problemas. 
___29. Não é correto eu conseguir ganhar mais dinheiro que os meus pais. 
___30. É impossível ficar ric@, fazendo aquilo que eu amo. 
___31. Tentar ganhar dinheiro é um aborrecimento e uma luta. 
___32. É necessário dinheiro para fazer dinheiro. 
___33. Sou demasiado jovem para ter sucesso e abundância. 
___34. Sou demasiado velh@ para ter sucesso e abundância. 
___35. Sou feliz apenas com amor e pouco mais. 
___36. Não tenho certificados ou educação suficiente para ter riqueza. 
___37. As pessoas deviam ter só o dinheiro suficiente para viver confortavelmente. 
___38. Trabalhar para a abundância pode causar stress e problemas de saúde. 
___39. A maior parte das grandes oportunidades já não existem. 
___40. É muito difícil ter sucesso nestes dias. 
___41. A crise é a causa de todos os problemas financeiros. 
___42. Eu não sou suficientemente inteligente para ser ric@. 
___43. Eu não gosto de vendas ou de marketing. 
___44. Eu adorava não ter de lidar com o dinheiro. 
___45. Como mulher/homem, é muito mais difícil eu alcançar a prosperidade e tornar-
me ric@. 
___46. O mundo online já está a ficar muito saturado, já não há clientes disponíveis. 
___47. Olhando para o meu passado, tenho de admitir que é muito difícil para mim 
tornar-me ric@ e prósper@. 
___48. Eu não tenho tempo para gerir o meu dinheiro. 
___49. Eu não preciso de gerir o meu dinheiro porque eu quase não tenho nenhum. 
___50. O dinheiro corrompe a alma de empreendimentos artísticos e criativos. 
___51. Não é correto ter prosperidade enquanto outros não têm nada. 
___52. Eu não uma boa/bom líder. 
___53. Se eu viver em abundância é maravilhoso, senão também está tudo bem. 
___54. Eu não gosto de assumir a responsabilidade. 
___55. Eu tenho alguns ressentimentos em relação às pessoas ricas. 
___56. Eu sou boa/bom a dar, mas sou péssim@ a receber. 
___57. As opiniões que os outros têm de mim são importantes. 
___58. Eu estou demasiado ocupad@ no meu dia-a-dia para investir muito tempo e 
energia na minha aprendizagem e crescimento. 
___59. Se o sucesso vem facilmente, é porque não tem valor. 
___60. As pessoas ricas não são felizes. 
___61. Ter abundância só traz problemas. 
___62. Se não nasceste ric@, as possibilidades de que possas tornar-te ric@ são quase 
nulas e, por isso, mais vale desistir já. 
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___63. A segurança financeira vem de ter um excelente emprego e um salário fixo no 
final do mês. 
___64. É melhor ser pag@ pelo meu tempo do que somente pela minha performance 
e resultados. 
___65. Eu até estou confortável. Não necessito de puxar mais por mim. 
___66. Se sou abundante no amor, na saúde e na felicidade, não preciso de dinheiro. 
___67. Deus irá tornar-me ric@, pobre ou classe-média. 
___68. Não vale a pena ganhar muito dinheiro já que vou ter de pagar muitos mais 
impostos, por isso mais vale ficar onde estou. 
___69. Viver em abundância não é uma capacidade que possa aprender. 
___70. Eu consigo manifestar a minha abundância sozinh@. Não preciso da ajuda de 
outros. 
___71. Se eu procuro ajuda, as pessoas vão pensar que eu sou frac@. 
___72. A única razão para trabalhar é para ganhar dinheiro. 
___73. Quando eu tiver muito dinheiro, vou sentir-me financeiramente segur@. 
___74. Ainda não é o momento para eu viver em abundância.  
___75. Eu simplesmente não fui feita para ser ric@. 
___76. O mundo da energia é complicado e difícil de entender. 
___77. Saber lidar com a energia do dinheiro é apenas para pessoas que têm muita 
experiência na área. 
___78. Não confio nas minhas capacidades. 
___79. A voz interior e a espiritualidade não têm nada a ver com a riqueza e a 
abundância. 
___80. Só posso ter sucesso se for perfeit@. 
___81. Não sei se mereço viver uma vida de abundância. 
___82. Sinto que há algo profundamente errado em mim. 
___83. Sinto culpa em relação ao dinheiro e ao meu desejo de abundância. 
___84. Todos merecem receber amor e alegria na vida, menos eu. 
___85. Os outros são mais importantes que eu. 
___86. A minha vida vem em último lugar. 
___87. Colocar-me em primeiro lugar é ser egoísta. 
___88. Mais vale infeliz e acompanhad@, do que abundante e sozinh@. 
___89. Se eu for autêntic@ e verdadeir@ os outros não vão gostar de mim. 
___90. Se eu expressar o que sinto, vou entrar em conflitos. 
___91. Evito os conflitos a todo o custo, mesmo que isso signifique eu ficar mal e 
bloquead@ com algum assunto. 
___92. Só eu é que consigo aguentar os desabafos dos outros, eles não lidam bem 
com os meus desabafos. 
___93. Sou boa/bom a escutar, mas não sou boa/bom a expressar-me. 
___94. O meu caminho é demasiado difícil para seguir em frente. 
___95. Sou consciente que me desvio do meu caminho muitas vezes. 
___96. Não sinto que mereça ser amad@. 
___97. Sinto que mereço uma espécie de punição e castigo por algo que não sei bem o 
que é. 
___98. Viver uma vida de abundância é muito complicado e difícil de alcançar. 
___99. O desapego é muito difícil e doloroso. 
___100. É muito arriscado seguir o meu plano de alma 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
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O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
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para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
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Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
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lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
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Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
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“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
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Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
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o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

52
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___63. A segurança financeira vem de ter um excelente emprego e um salário fixo no 
final do mês. 
___64. É melhor ser pag@ pelo meu tempo do que somente pela minha performance 
e resultados. 
___65. Eu até estou confortável. Não necessito de puxar mais por mim. 
___66. Se sou abundante no amor, na saúde e na felicidade, não preciso de dinheiro. 
___67. Deus irá tornar-me ric@, pobre ou classe-média. 
___68. Não vale a pena ganhar muito dinheiro já que vou ter de pagar muitos mais 
impostos, por isso mais vale ficar onde estou. 
___69. Viver em abundância não é uma capacidade que possa aprender. 
___70. Eu consigo manifestar a minha abundância sozinh@. Não preciso da ajuda de 
outros. 
___71. Se eu procuro ajuda, as pessoas vão pensar que eu sou frac@. 
___72. A única razão para trabalhar é para ganhar dinheiro. 
___73. Quando eu tiver muito dinheiro, vou sentir-me financeiramente segur@. 
___74. Ainda não é o momento para eu viver em abundância.  
___75. Eu simplesmente não fui feita para ser ric@. 
___76. O mundo da energia é complicado e difícil de entender. 
___77. Saber lidar com a energia do dinheiro é apenas para pessoas que têm muita 
experiência na área. 
___78. Não confio nas minhas capacidades. 
___79. A voz interior e a espiritualidade não têm nada a ver com a riqueza e a 
abundância. 
___80. Só posso ter sucesso se for perfeit@. 
___81. Não sei se mereço viver uma vida de abundância. 
___82. Sinto que há algo profundamente errado em mim. 
___83. Sinto culpa em relação ao dinheiro e ao meu desejo de abundância. 
___84. Todos merecem receber amor e alegria na vida, menos eu. 
___85. Os outros são mais importantes que eu. 
___86. A minha vida vem em último lugar. 
___87. Colocar-me em primeiro lugar é ser egoísta. 
___88. Mais vale infeliz e acompanhad@, do que abundante e sozinh@. 
___89. Se eu for autêntic@ e verdadeir@ os outros não vão gostar de mim. 
___90. Se eu expressar o que sinto, vou entrar em conflitos. 
___91. Evito os conflitos a todo o custo, mesmo que isso signifique eu ficar mal e 
bloquead@ com algum assunto. 
___92. Só eu é que consigo aguentar os desabafos dos outros, eles não lidam bem 
com os meus desabafos. 
___93. Sou boa/bom a escutar, mas não sou boa/bom a expressar-me. 
___94. O meu caminho é demasiado difícil para seguir em frente. 
___95. Sou consciente que me desvio do meu caminho muitas vezes. 
___96. Não sinto que mereça ser amad@. 
___97. Sinto que mereço uma espécie de punição e castigo por algo que não sei bem o 
que é. 
___98. Viver uma vida de abundância é muito complicado e difícil de alcançar. 
___99. O desapego é muito difícil e doloroso. 
___100. É muito arriscado seguir o meu plano de alma 
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ESCREVE AQUI AS TUAS 3 CRENÇAS LIMITADORAS PRINCIPAIS (Pontuação mais alta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFORMA E CRIA AS TUAS 3 CRENÇAS FACILITADORAS (Tudo é possível!) 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

53
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___63. A segurança financeira vem de ter um excelente emprego e um salário fixo no 
final do mês. 
___64. É melhor ser pag@ pelo meu tempo do que somente pela minha performance 
e resultados. 
___65. Eu até estou confortável. Não necessito de puxar mais por mim. 
___66. Se sou abundante no amor, na saúde e na felicidade, não preciso de dinheiro. 
___67. Deus irá tornar-me ric@, pobre ou classe-média. 
___68. Não vale a pena ganhar muito dinheiro já que vou ter de pagar muitos mais 
impostos, por isso mais vale ficar onde estou. 
___69. Viver em abundância não é uma capacidade que possa aprender. 
___70. Eu consigo manifestar a minha abundância sozinh@. Não preciso da ajuda de 
outros. 
___71. Se eu procuro ajuda, as pessoas vão pensar que eu sou frac@. 
___72. A única razão para trabalhar é para ganhar dinheiro. 
___73. Quando eu tiver muito dinheiro, vou sentir-me financeiramente segur@. 
___74. Ainda não é o momento para eu viver em abundância.  
___75. Eu simplesmente não fui feita para ser ric@. 
___76. O mundo da energia é complicado e difícil de entender. 
___77. Saber lidar com a energia do dinheiro é apenas para pessoas que têm muita 
experiência na área. 
___78. Não confio nas minhas capacidades. 
___79. A voz interior e a espiritualidade não têm nada a ver com a riqueza e a 
abundância. 
___80. Só posso ter sucesso se for perfeit@. 
___81. Não sei se mereço viver uma vida de abundância. 
___82. Sinto que há algo profundamente errado em mim. 
___83. Sinto culpa em relação ao dinheiro e ao meu desejo de abundância. 
___84. Todos merecem receber amor e alegria na vida, menos eu. 
___85. Os outros são mais importantes que eu. 
___86. A minha vida vem em último lugar. 
___87. Colocar-me em primeiro lugar é ser egoísta. 
___88. Mais vale infeliz e acompanhad@, do que abundante e sozinh@. 
___89. Se eu for autêntic@ e verdadeir@ os outros não vão gostar de mim. 
___90. Se eu expressar o que sinto, vou entrar em conflitos. 
___91. Evito os conflitos a todo o custo, mesmo que isso signifique eu ficar mal e 
bloquead@ com algum assunto. 
___92. Só eu é que consigo aguentar os desabafos dos outros, eles não lidam bem 
com os meus desabafos. 
___93. Sou boa/bom a escutar, mas não sou boa/bom a expressar-me. 
___94. O meu caminho é demasiado difícil para seguir em frente. 
___95. Sou consciente que me desvio do meu caminho muitas vezes. 
___96. Não sinto que mereça ser amad@. 
___97. Sinto que mereço uma espécie de punição e castigo por algo que não sei bem o 
que é. 
___98. Viver uma vida de abundância é muito complicado e difícil de alcançar. 
___99. O desapego é muito difícil e doloroso. 
___100. É muito arriscado seguir o meu plano de alma 
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___63. A segurança financeira vem de ter um excelente emprego e um salário fixo no 
final do mês. 
___64. É melhor ser pag@ pelo meu tempo do que somente pela minha performance 
e resultados. 
___65. Eu até estou confortável. Não necessito de puxar mais por mim. 
___66. Se sou abundante no amor, na saúde e na felicidade, não preciso de dinheiro. 
___67. Deus irá tornar-me ric@, pobre ou classe-média. 
___68. Não vale a pena ganhar muito dinheiro já que vou ter de pagar muitos mais 
impostos, por isso mais vale ficar onde estou. 
___69. Viver em abundância não é uma capacidade que possa aprender. 
___70. Eu consigo manifestar a minha abundância sozinh@. Não preciso da ajuda de 
outros. 
___71. Se eu procuro ajuda, as pessoas vão pensar que eu sou frac@. 
___72. A única razão para trabalhar é para ganhar dinheiro. 
___73. Quando eu tiver muito dinheiro, vou sentir-me financeiramente segur@. 
___74. Ainda não é o momento para eu viver em abundância.  
___75. Eu simplesmente não fui feita para ser ric@. 
___76. O mundo da energia é complicado e difícil de entender. 
___77. Saber lidar com a energia do dinheiro é apenas para pessoas que têm muita 
experiência na área. 
___78. Não confio nas minhas capacidades. 
___79. A voz interior e a espiritualidade não têm nada a ver com a riqueza e a 
abundância. 
___80. Só posso ter sucesso se for perfeit@. 
___81. Não sei se mereço viver uma vida de abundância. 
___82. Sinto que há algo profundamente errado em mim. 
___83. Sinto culpa em relação ao dinheiro e ao meu desejo de abundância. 
___84. Todos merecem receber amor e alegria na vida, menos eu. 
___85. Os outros são mais importantes que eu. 
___86. A minha vida vem em último lugar. 
___87. Colocar-me em primeiro lugar é ser egoísta. 
___88. Mais vale infeliz e acompanhad@, do que abundante e sozinh@. 
___89. Se eu for autêntic@ e verdadeir@ os outros não vão gostar de mim. 
___90. Se eu expressar o que sinto, vou entrar em conflitos. 
___91. Evito os conflitos a todo o custo, mesmo que isso signifique eu ficar mal e 
bloquead@ com algum assunto. 
___92. Só eu é que consigo aguentar os desabafos dos outros, eles não lidam bem 
com os meus desabafos. 
___93. Sou boa/bom a escutar, mas não sou boa/bom a expressar-me. 
___94. O meu caminho é demasiado difícil para seguir em frente. 
___95. Sou consciente que me desvio do meu caminho muitas vezes. 
___96. Não sinto que mereça ser amad@. 
___97. Sinto que mereço uma espécie de punição e castigo por algo que não sei bem o 
que é. 
___98. Viver uma vida de abundância é muito complicado e difícil de alcançar. 
___99. O desapego é muito difícil e doloroso. 
___100. É muito arriscado seguir o meu plano de alma 
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ESCREVE AQUI AS TUAS 3 CRENÇAS LIMITADORAS PRINCIPAIS (Pontuação mais alta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFORMA E CRIA AS TUAS 3 CRENÇAS FACILITADORAS (Tudo é possível!) 
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PRINCÍPIOS  
DE MANIFESTAÇÃO 

 
MENTE 

CORAÇÃO 
ENERGIA 

 
 

MISSÃO DE ALMA: A Pérola da Abundância 
O que me dá Desejo? 

O que me traz Alegria de Viver? 
O que me faz sentir Realização Plena? 

Como me sentiria totalmente Feliz e em Abundância? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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PRINCÍPIOS  
DE MANIFESTAÇÃO 

 
MENTE 

CORAÇÃO 
ENERGIA 

 
 

MISSÃO DE ALMA: A Pérola da Abundância 
O que me dá Desejo? 

O que me traz Alegria de Viver? 
O que me faz sentir Realização Plena? 

Como me sentiria totalmente Feliz e em Abundância? 
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VIVER NA 5ª DIMENSÃO 
 

SINAIS DE ASCENSÃO À QUINTA DIMENSÃO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O MEU MAIOR DOM É… 
 

Quem és tu? Sentes renovação? Ascensão? 
Qual o teu dom? Quais as tuas forças e qualidades? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

55

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 42 - 

PRINCÍPIOS  
DE MANIFESTAÇÃO 

 
MENTE 

CORAÇÃO 
ENERGIA 

 
 

MISSÃO DE ALMA: A Pérola da Abundância 
O que me dá Desejo? 

O que me traz Alegria de Viver? 
O que me faz sentir Realização Plena? 

Como me sentiria totalmente Feliz e em Abundância? 
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VIVER NA 5ª DIMENSÃO 
 

SINAIS DE ASCENSÃO À QUINTA DIMENSÃO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O MEU MAIOR DOM É… 
 

Quem és tu? Sentes renovação? Ascensão? 
Qual o teu dom? Quais as tuas forças e qualidades? 
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DIA 3 
O RENASCIMENTO  
EM ABUNDÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
  

DIA 3 
O RENASCIMENTO
EM ABUNDÂNCIA

DIA 3 
O RENASCIMENTO
EM ABUNDÂNCIA
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 39 - 

✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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DIA 3 
O RENASCIMENTO  
EM ABUNDÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 45 - 

O PODER DA HIS/ES-TÓRIA PESSOAL 
 

A Tua História Antiga 
 
 

1. Descreve uma situação no teu passado que sintas que arrasou a tua vida. Qual foi o 
impacto que essa situação teve na tua vida até hoje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quem é que culpas? E de que é que os culpas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Como resultado, qual é o impacto que isso tem na tua vida? Como é que te afetou 
negativamente? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

57
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DIA 3 
O RENASCIMENTO  
EM ABUNDÂNCIA 
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O PODER DA HIS/ES-TÓRIA PESSOAL 
 

A Tua História Antiga 
 
 

1. Descreve uma situação no teu passado que sintas que arrasou a tua vida. Qual foi o 
impacto que essa situação teve na tua vida até hoje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quem é que culpas? E de que é que os culpas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Como resultado, qual é o impacto que isso tem na tua vida? Como é que te afetou 
negativamente? 
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4. Qual é a essência dessa história? Porque te manténs agarrada a ela? Quais são os 
ganhos secundários de teres essa história? Como é que esta história tem afetado a tua 
vida? O que é que é “ilusão” desta história? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Com que emoções tens vivido até agora devido às limitações da tua história? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muda a tua História 
Muda a tua Vida 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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4. Qual é a essência dessa história? Porque te manténs agarrada a ela? Quais são os 
ganhos secundários de teres essa história? Como é que esta história tem afetado a tua 
vida? O que é que é “ilusão” desta história? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Com que emoções tens vivido até agora devido às limitações da tua história? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muda a tua História 
Muda a tua Vida 
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1. Porque é que a tua história é uma “ilusão”? Faz uma mudança completa da forma 
como pensas sobre a tua história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volta atrás e conta a história desde outra perspetiva. Conta a história desde a 
perspetiva de Deus. Depois conta a história desde a perspetiva da criança ferida. 
Depois conta a história desde a perspetiva do outro. Observa quantas perspetivas 
diferentes podem haver da mesma história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Destrói a história. Desmembra a história. Questiona qualquer crença limitante. 
Desfaz-te da história. Ri-te. Solta… Imagina o cordão energético que te liga à história e 
corta-o. Diz adeus à história limitante… Adeus… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDA A TUA ESTÓRIA, MUDA A TUA VIDA
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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4. Qual é a essência dessa história? Porque te manténs agarrada a ela? Quais são os 
ganhos secundários de teres essa história? Como é que esta história tem afetado a tua 
vida? O que é que é “ilusão” desta história? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Com que emoções tens vivido até agora devido às limitações da tua história? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muda a tua História 
Muda a tua Vida 
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1. Porque é que a tua história é uma “ilusão”? Faz uma mudança completa da forma 
como pensas sobre a tua história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volta atrás e conta a história desde outra perspetiva. Conta a história desde a 
perspetiva de Deus. Depois conta a história desde a perspetiva da criança ferida. 
Depois conta a história desde a perspetiva do outro. Observa quantas perspetivas 
diferentes podem haver da mesma história. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Destrói a história. Desmembra a história. Questiona qualquer crença limitante. 
Desfaz-te da história. Ri-te. Solta… Imagina o cordão energético que te liga à história e 
corta-o. Diz adeus à história limitante… Adeus… 
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BATISMO DE FOGO 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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BATISMO DE FOGO 
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A Tua Nova História 
 
1. Qual é a verdade? Qual é a tua nova história? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. As pessoas que culpavas antes, o que é que te ensinaram? Quais foram os grandes 
ganhos? De que é que podes culpá-las agora mais positiva e eficazmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O que é que é bonito na tua vida agora e porquê? 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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BATISMO DE FOGO 
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A Tua Nova História 
 
1. Qual é a verdade? Qual é a tua nova história? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. As pessoas que culpavas antes, o que é que te ensinaram? Quais foram os grandes 
ganhos? De que é que podes culpá-las agora mais positiva e eficazmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O que é que é bonito na tua vida agora e porquê? 
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BATISMO DE PRAZER 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Para uma Pessoa ter Êxito na Matéria… 
 

É FUNDAMENTAL: 
1- Saber Discernir entre _________ & _________ e estar alinhada com a 

sua ______________ de ______________; 
 

2- Integrar a Abundância desde __________ & __________,  
estar com o ____________ a Fluir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como Manifestar Abundância na 5ª Dimensão 
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UNIÃO FEMININO (ALMA) & MASCULINO (AÇÃO) 

CORAGEM = AGIR DESDE O _________ 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
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"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Para uma Pessoa ter Êxito na Matéria… 
 

É FUNDAMENTAL: 
1- Saber Discernir entre _________ & _________ e estar alinhada com a 

sua ______________ de ______________; 
 

2- Integrar a Abundância desde __________ & __________,  
estar com o ____________ a Fluir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como Manifestar Abundância na 5ª Dimensão 
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UNIÃO FEMININO (ALMA) & MASCULINO (AÇÃO) 

CORAGEM = AGIR DESDE O _________ 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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UNIÃO FEMININO (ALMA) & MASCULINO (AÇÃO) 

CORAGEM = AGIR DESDE O _________ 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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UNIÃO FEMININO (ALMA) & MASCULINO (AÇÃO) 

CORAGEM = AGIR DESDE O _________ 
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BATISMO DE PRAZER 
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Encruzilhada de Hécate: 
Arquétipo de Deusa da Abundância 

 
Que caminho escolho para 2021 / 2022? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que caminho escolho?



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 52 - 

PLANO 90 DIAS PÓS-EVENTO 
 
 

Data:                                                                      DIA 1             Dia do Ciclo: 
 
1. Meditação Matinal                    minutos 
 
2. Gratidão + Depósito no Pote de Liberdade Financeira                  € 
 
3. Declarações de Abundância + Arte da Visualizaçãpo Energética: 
 
 
 
 
 
4. Organização / Os Teus Objetivos para este DIA ÚNICO da tua Vida 
 
 
 
 
 
 

 
5. Atividade física / Natureza                 minutos de                                (atividade) 
 
6. Sentimentos e emoções mais presentes hoje: 
 
 
 
 
 

7. Necessidades mais presentes hoje: 
 
 
 
 
 

8. Desafios e aprendizagens de hoje: 
 
 
 
 
 
9. Os meus Sucessos de hoje / “MUITO BEM                               tu conseguiste!” 
 
 
 
 
 
10. Gratidão + Programação do Sono:  
“Decreto à minha mente que hoje durante o sono me conecte com….”  
 

 

 
Arte da Visualização Energética:
 
Arte da Visualização Energética:
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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✨numa semana coloquei e vendi a minha casa pelo valor mais alto na zona (199 000 €) e 
com o que ganhei, investi numa casa nova, a estrear (245 000€), cujo valor actualmente é de 
300.000€.  

✨vendi o meu carro C3. Queriam dar-me 4100€ por ele. Consegui 5000€ através da minha 
intuição.  

✨fiz as pazes com a minha espiritualidade! Muito importante para mim. mesmo.  

 ✨Renovei por completo a relação com o meu marido.  

Resisti imenso a investir em mais programas!!! Fui fazer mais formação e por mais ferramentas 
que soubesse não tinha resultados😓😓😓😓 

Rendi-me às evidências: o trabalho da Andreia não tem precedentes!! Eu via os workshops e 
não marcava sessões de esclarecimento porque já sabia que ia querer entrar. E acabei por me 
inscrever na mesma, agora no abundância total 12 meses!! E que compromisso!!🙃🙃🙃🙃�Pedi o nib 
e lá entrei...pelo meu próprio pezinho... outra vez. Entro no programa e havia rainhas com 
valores de 6 000 euros ao fim do mês e eu??? Uma vez a Andreia perguntou quanto 
ganhávamos com o nosso trabalho... eu escrevi o valor que ganho da empresa, com o meu 
marido... porque o valor criado directamente por mim era....0 ou apenas 1 centena de euros, 
mas era muito duro de admitir!! 

 Então: 

✨Curei a minha relação com a minha mãe, simplesmente a minha maior dor! 

✨ desbloqueei a frustração c/a tecnologia. Valeu-me a Carina Sieira (assistente tecnológica 
da Escola da Abundância)!! 

Pensei--->" Agora era um dia sozinha com a energia da Andreia e isto ia para a frente..." (tinha 
visto os testemunhos do Método ARIA)  

Cheia de vontade fui ao MPV (Marketing para vender) e as vendas nunca mais foram iguais 
para mim. E lá a Andreia vendeu o DIA VIP*. Quase saltei da cadeira... Era mesmo aquilo que 
eu queria, um dia sozinha com a Andreia. E eu ia. Se calhar é importante dizer que não tinha o 
dinheiro...😝😝😝😝 

O evento ao vivo em Alcântara foi o derradeiro teste. Quase desisti do lugar que comprei na 1a 
fila e de tudo o mais. Mas não me abandonei!! Sinto que essa é a maior aprendizagem que tiro 
do trabalho com a Andreia. Eu não desisto nunca de mim mesma.  

E claro consegui o € para o dia vip e lá fui eu pela 1a vez para o norte, sozinha, de avião e 
autocarro que pára no meio do nada....🤪🤪🤪🤪 

Fui ao DIA VIP e não voltei igual. A um dado momento, eu queria comprar o programa do qual 
a Andreia estava a falar!! Mas era o MEU programa!!!!! 

Entrei com um programa de 1230€ e saí com o mesmo a 3000€. E aquilo que aprendi sobre 
mim mesma? Não há palavras. Desbloqueio interno e plano de ação específico para alcançar 
o que queria.  

Por isso digo-te mesmo que não tenhas dinheiro, arranjas. 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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PLANO 90 DIAS PÓS-EVENTO 
 
 

Data:                                                                      DIA 1             Dia do Ciclo: 
 
1. Meditação Matinal                    minutos 
 
2. Gratidão + Depósito no Pote de Liberdade Financeira                  € 
 
3. Declarações de Abundância + Arte da Visualizaçãpo Energética: 
 
 
 
 
 
4. Organização / Os Teus Objetivos para este DIA ÚNICO da tua Vida 
 
 
 
 
 
 

 
5. Atividade física / Natureza                 minutos de                                (atividade) 
 
6. Sentimentos e emoções mais presentes hoje: 
 
 
 
 
 

7. Necessidades mais presentes hoje: 
 
 
 
 
 

8. Desafios e aprendizagens de hoje: 
 
 
 
 
 
9. Os meus Sucessos de hoje / “MUITO BEM                               tu conseguiste!” 
 
 
 
 
 
10. Gratidão + Programação do Sono:  
“Decreto à minha mente que hoje durante o sono me conecte com….”  
 

 

 
Arte da Visualização Energética:

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 52 - 

PLANO 90 DIAS PÓS-EVENTO 
 
 

Data:                                                                      DIA 1             Dia do Ciclo: 
 
1. Meditação Matinal                    minutos 
 
2. Gratidão + Depósito no Pote de Liberdade Financeira                  € 
 
3. Declarações de Abundância + Arte da Visualizaçãpo Energética: 
 
 
 
 
 
4. Organização / Os Teus Objetivos para este DIA ÚNICO da tua Vida 
 
 
 
 
 
 

 
5. Atividade física / Natureza                 minutos de                                (atividade) 
 
6. Sentimentos e emoções mais presentes hoje: 
 
 
 
 
 

7. Necessidades mais presentes hoje: 
 
 
 
 
 

8. Desafios e aprendizagens de hoje: 
 
 
 
 
 
9. Os meus Sucessos de hoje / “MUITO BEM                               tu conseguiste!” 
 
 
 
 
 
10. Gratidão + Programação do Sono:  
“Decreto à minha mente que hoje durante o sono me conecte com….”  
 

 

[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 53 - 

CELEBRAÇÃO DA ABUNDÂNCIA 
 

Que conselhos darias a ti própri@ agora para continuar a 
desbloquear a tua abundância? Escreve 3 ações específicas que 

terás em resultado das tuas aprendizagens e tomadas de 
consciência durante este evento. 

 
Podes Inspirar-te e Criar a tua própria música 

e/ou o teu próprio Mantra! 
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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HISTÓRIAS DE SUCESSO 
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para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
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Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Gratidão pela tua presença e entrega durante estes três dias inesquecíveis. 
Gostaria muito de estar contigo no Programa “Abundância Total” e/ou no 
Programa “Desbloqueia a Tua Abundância” para continuarmos o processo 
que iniciamos aqui. Imagina as conquistas que terás na tua vida se 
continuares com o nível de energia e apoio recebido aqui! Tornas-te 
“unstoppable”. 
 
Lembra-te que És o mais importante que te aconteceu na tua vida e 
mereces dedicação, amor, liberdade e uma vida de plena abundância e 
realização. Mereces um estilo de vida alinhado com os teus desejos, 
mereces experimentar a abundância plena em todas as áreas da tua vida. 
Acredita em ti e Abre Espaço à Voz da Tua Alma, permite-te ABRIR & 
FLORESCER. És muito mais daquilo que podes imaginar!  
 
Este Evento foi o Melhor de Mim para Ti Mulher / Homem Maravilhos@, 
Rainha/Rei, Deus/a, Irmã/Irmão. É o Despertar do Feminino/Masculino, 
mais profundamente no teu interior. O resgatar do teu Poder Verdadeiro, 
da Força imensa que reside no teu interior. A conexão ao teu feminino e 
masculino sagrado, na prática, aplicando os princípios femininos da 
celebração, do amor e da cooperação em união ao teu masculino sagrado 
de foco, direção, ação e disciplina protetora. O céu na terra. Para ti. 
 
Encontraste aqui a tua comunidade de abundância, uma outra família 
onde re-aprendeste sobre os teus poderes, sem culpa, sem limitação, 
opressão ou punição. É o resgatar da tua magia alquímica, dos teus dons 
tão fortemente negados e reprimidos pelo sistema patriarcal. É possível e 
seguro tornares-te Rainha/Rei da tua própria Vida. Tu és Capaz! 
 
Mãos à obra querid@ Irmã/Irmão, honro profundamente quem És.  
Honro a tua coragem em estar aqui.  
 
Somos um círculo dentro de um círculo… 
Sem princípio nem fim.  
 
Abraço profundo: 
em Abundância, 
 
 
 

 [Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 54 - 

 
 
Gratidão pela tua presença e entrega durante estes três dias inesquecíveis. 
Gostaria muito de estar contigo no Programa “Abundância Total” e/ou no 
Programa “Desbloqueia a Tua Abundância” para continuarmos o processo 
que iniciamos aqui. Imagina as conquistas que terás na tua vida se 
continuares com o nível de energia e apoio recebido aqui! Tornas-te 
“unstoppable”. 
 
Lembra-te que És o mais importante que te aconteceu na tua vida e 
mereces dedicação, amor, liberdade e uma vida de plena abundância e 
realização. Mereces um estilo de vida alinhado com os teus desejos, 
mereces experimentar a abundância plena em todas as áreas da tua vida. 
Acredita em ti e Abre Espaço à Voz da Tua Alma, permite-te ABRIR & 
FLORESCER. És muito mais daquilo que podes imaginar!  
 
Este Evento foi o Melhor de Mim para Ti Mulher / Homem Maravilhos@, 
Rainha/Rei, Deus/a, Irmã/Irmão. É o Despertar do Feminino/Masculino, 
mais profundamente no teu interior. O resgatar do teu Poder Verdadeiro, 
da Força imensa que reside no teu interior. A conexão ao teu feminino e 
masculino sagrado, na prática, aplicando os princípios femininos da 
celebração, do amor e da cooperação em união ao teu masculino sagrado 
de foco, direção, ação e disciplina protetora. O céu na terra. Para ti. 
 
Encontraste aqui a tua comunidade de abundância, uma outra família 
onde re-aprendeste sobre os teus poderes, sem culpa, sem limitação, 
opressão ou punição. É o resgatar da tua magia alquímica, dos teus dons 
tão fortemente negados e reprimidos pelo sistema patriarcal. É possível e 
seguro tornares-te Rainha/Rei da tua própria Vida. Tu és Capaz! 
 
Mãos à obra querid@ Irmã/Irmão, honro profundamente quem És.  
Honro a tua coragem em estar aqui.  
 
Somos um círculo dentro de um círculo… 
Sem princípio nem fim.  
 
Abraço profundo: 
em Abundância, 
 
 
 

 



[Manual do Evento] Desbloqueia a tua Abundância… Agora! - Andreia Viana | www.andreiaviana.com 
- 38 - 

HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
“Se tivesse que resumir a minha experiência, diria que a Andreia MUDOU A MINHA VIDA!  
Além de ser uma mulher linda por dentro e por fora, com uma energia boa daquelas que... 
basta ver o primeiro workshop... é uma pessoa autêntica, com uma história incrível e cuja 
missão é apenas uma: levar-nos ao mais fundo de nós mesmos, à nossa origem, ao diamante 
em bruto que cada um de nós tem dentro de si e que nos faz únicos e especiais. 
 
O desbloqueio financeiro, no meu caso, foi o que aconteceu mais depressa. Foi um autêntico 
SALTO QUÂNTICO! Propostas de trabalho com tetos monetários que eu nunca esperei (10x 
superiores às que tinha até então), circunstâncias da vida que me trouxeram dinheiro 
inesperado... um mês depois de entrar no programa de mentoria da Andreia consegui lançar 
no mercado uma proposta de 10.000€ (eu que ganhava 1000/1500€ nos meses 
"bons"!!) 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 
 
Mas se o dinheiro foi o que procurei primeiro, hoje é muito mais que isso o que me faz 
continuar com a Andreia. Tenho um auto-conhecimento brutal, sei colocar-me em primeiro 
lugar sem machucar ninguém, a minha relação com o meu marido e com os meus filhos é 
muito mais harmoniosa e sincera, o que eu descobri sobre mim e as ferramentas que tenho 
para dar a volta por cima SEMPRE em qualquer situação!!! Meu Deus... nada disto tem preço. E 
o legado que vou poder deixar aos meus filhos... 
Vou estar eternamente grata a Deus, ao Universo por te ter posto no meu caminho, Andreia 
Viana 🙏🙏🙏🙏 E ainda temos tanto caminho para percorrer juntas... 💖💖💖💖 
 
Vânia Sardinha, Copywritter 
 

---------- 
 
"Não posso deixar de dar o meu testemunho: 
 
Tive o meu primeiro contacto com a Andreia Viana em Setembro do ano passado (quase 
Outubro)… Hoje, fazendo as contas e comparando o meu rendimento de Dezembro de 2018 
face ao de Dezembro de 2017, verifico que atualmente ganho 14x MAIS!!! 
 
Bastante significativo para uma mãe de 3 menores que teve de recomeçar do 0, após um 
divórcio. Grata Deus e grata Andreia Viana, ferramenta do Criador para empoderar as nossas 
vidas. Pronta para o próximo nível!!!! 
 
PS: Andreia estava a ver o teu workshop e senti necessidade de pausar o vídeo e testemunhar 
na tua página. Coração agradecido é essencial. 
 
Juliana Neves, Coach Relacional 
 

---------- 
 

“Conheci o trabalho da Andreia em 2017, ano em que me despedi tranquilamente do meu 
emprego como educadora, sem ter outro emprego à espera.  

Ainda a gozar as férias comecei a fazer os programas da Andreia. O que ganhei?  

✨dediquei-me a formações para ser coach  
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Gratidão pela tua presença e entrega durante estes três dias inesquecíveis. 
Gostaria muito de estar contigo no Programa “Abundância Total” e/ou no 
Programa “Desbloqueia a Tua Abundância” para continuarmos o processo 
que iniciamos aqui. Imagina as conquistas que terás na tua vida se 
continuares com o nível de energia e apoio recebido aqui! Tornas-te 
“unstoppable”. 
 
Lembra-te que És o mais importante que te aconteceu na tua vida e 
mereces dedicação, amor, liberdade e uma vida de plena abundância e 
realização. Mereces um estilo de vida alinhado com os teus desejos, 
mereces experimentar a abundância plena em todas as áreas da tua vida. 
Acredita em ti e Abre Espaço à Voz da Tua Alma, permite-te ABRIR & 
FLORESCER. És muito mais daquilo que podes imaginar!  
 
Este Evento foi o Melhor de Mim para Ti Mulher / Homem Maravilhos@, 
Rainha/Rei, Deus/a, Irmã/Irmão. É o Despertar do Feminino/Masculino, 
mais profundamente no teu interior. O resgatar do teu Poder Verdadeiro, 
da Força imensa que reside no teu interior. A conexão ao teu feminino e 
masculino sagrado, na prática, aplicando os princípios femininos da 
celebração, do amor e da cooperação em união ao teu masculino sagrado 
de foco, direção, ação e disciplina protetora. O céu na terra. Para ti. 
 
Encontraste aqui a tua comunidade de abundância, uma outra família 
onde re-aprendeste sobre os teus poderes, sem culpa, sem limitação, 
opressão ou punição. É o resgatar da tua magia alquímica, dos teus dons 
tão fortemente negados e reprimidos pelo sistema patriarcal. É possível e 
seguro tornares-te Rainha/Rei da tua própria Vida. Tu és Capaz! 
 
Mãos à obra querid@ Irmã/Irmão, honro profundamente quem És.  
Honro a tua coragem em estar aqui.  
 
Somos um círculo dentro de um círculo… 
Sem princípio nem fim.  
 
Abraço profundo: 
em Abundância, 
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