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Viver neste Espaço / Tempo é uma das experiências mais fantásticas que 
podemos ter enquanto consciência pura da evolução que a espécie humana 
tem feito ao longo de milhões de anos.

É verdade que a evolução tecnológica e o frenesim dos dias que passam 
a uma velocidade acelerada, muitas vezes nos levam a desconectar da 
consciência do milagre que é estar vivo. E é aí, nessa conexão à Energia 
da Fonte, que residem todos os Milagres e onde podemos estar em União 
Absoluta com o centro da Criação – Deus, o Criador – e alinharmos a energia 
dos nossos desejos com o Poder Cósmico Infinito da Manifestação.

Há muitas novas frequências energéticas, portais de outras dimensões, códigos 
que vão sendo revelados a quem está em abertura para “ver” e “receber”.

Eu comecei a despertar na minha adolescência, dava por mim a pensar em 
como poderia haver tantos “Deus” de tantas religiões num só planeta… E como 
poderia ser Deus o maior “castigador” e, ao mesmo tempo, ter um coração 
misericordioso e compassivo? A religião não me fazia muito sentido. Mas a 
conexão a um poder superior, sim, sentia-a em cada célula do meu corpo!

Os últimos 18 anos de tão fascinada que me tornei pela existência humana, 
estudei, conheci pessoas, acompanhei almas por processos de crise profunda, 
enquanto enfermeira de cuidados paliativos, dei a mão a pessoas no final da 
sua vida, sorri com elas, abracei, senti o meu coração tocado infinitas vezes 
de gratidão, vulnerabilidade e admiração pela coragem humana.

Mais tarde senti o apelo a ajudar as pessoas a realizar o máximo potencial 
de suas vidas, não só quando estão em processo de crise, doença e fase final 
mas também acompanhar pessoas no despertar das suas almas no tempo 
atual, no momento mais precioso que todos temos na nossa vida… O Agora!

Por isso sou deste mundo, mas não deixo a minha Alma oprimir-se, reprimir-
se, anular-se com os processos deste mundo, sejam os ruídos externos do 
frenesim social ou os ruídos internos do meu próprio ego em constante 
destruturação – renovação à medida que a energia da minha Alma se liberta 
e se expande cada vez mais na sua Missão e Propósito.

Este é um Caminho para Almas Ousadas e tu não estarias com este Guia 
se não estivesses nesta categoria. Quem és tu? De onde vens? Para onde 
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vais? Refletir nestas questões, de tempos a tempos, mantém-te na linha da 
tua alma, do teu caminho de vida. Às vezes não tem que ter lógica, nem 
ser o melhor para o teu ego, nem para a tua zona de conforto… Às vezes, o 
chamamento aparece, acontece e começas a sentir toda a tua energia a 
levar-te para uma certa direção… Sem garantias, sem grandes explicações, 
simplesmente sentes… 

Deixa-te levar. Sente o medo e avança na mesma. Confia na Guia Divina que 
está sempre contigo. A tua vida pode ter toda a lógica do mundo e chegares 
ao final sem que nada faça sentido, em vazio de satisfação e realização. Ou a 
tua vida pode não ter lógica nenhuma, nem as tuas escolhas, mas sentes a Vida 
Viva em cada uma das tuas células. Abraça-te porque estás no caminho certo! 

Este é um Guia escrito para ser Simples e ajudar-te a conectar com essa 
Dimensão da Magia e da Criação de uma forma sistemática e a cada dia. É 
baseado nas minhas últimas rotinas práticas diárias que me ajudam a manter 
a energia em alta vibração. E eu adoro ser prática. Adoro a Lei de Pareto que 
nos explica que é fundamental termos consciência de quais são os 20% das 
nossas ações criam os 80% dos nossos resultados. E nessa linha de eficácia e 
eficiência, descobri que o mais importante para manifestar os meus desejos 
em 2020 é manter a minha energia em 5ª Dimensão!

Porquê 5ª Dimensão?

Digamos que o Ser Humano tem vindo a crescer e desenvolver-se de forma 
consistente nestes últimos milhões de anos. Foi descoberto recentemente um 
crânio de Australopiteco de 3,8 milhões de anos e desde então a espécie 
humana não parou de evoluir. Atualmente, há já quem fale da evolução 
do Homo Sapiens Sapiens para Homo Conscious e que é nesta transição 
evolutiva que nos encontramos. Interessante verdade?

A evolução não para. Somos seres em constante crescimento, evolução e 
expansão e neste novo milénio, o grande tema é a… CONSCIÊNCIA.

Estudamos e compreendemos processos que teriam o poder de transformar 
completamente os sistemas mais bem implantados na sociedade, o 
sistema de saúde (que mais parece um sistema de doença, como diria 
uma amiga minha), o sistema de educação, sistema económico, etc… Física 

Porquê a 5 Dimensão?a

2022
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Quântica, Psicologia e Enfermagem Transpessoal, Medicina Vibracional… 
As descobertas são incríveis! Há evidência científica, há estudos, provas… 
Mas esse conhecimento ainda não chegou às escolas, nem aos hospitais… 
E, apesar de ter uma visão romancista da vida, a verdade é que duvido se 
estarei viva para testemunhar um realinhamento do sistema com base nas 
novas descobertas. As mudanças na terra, as mudanças sociais e culturais 
acontecem a um ritmo bem mais lento. Em comparação com a velocidade 
da consciência, é um ritmo que parece parado!

Por isso, eu tive de sair do sistema. Por isso, se calhar também sentiste que 
tinhas de sair do sistema ou estás no processo de integração / transição 
para uma vida mais livre – uma vida como tu mereces viver! Em coerência 
total com a nova ciência e as novas descobertas, uma vida que te devolve 
a liberdade que é tua de direito. És um ser ilimitado e em ti estás o poder de 
criar tuo aquilo que desejas que estejas em sintonia com o teu plano de alma.

Quem não gostaria de viver o seu total potencial, realizar o plano da sua alma 
e deixar um legado de contribuição e amor aos seus e à humanidade?

Pois aqui entram os bloqueios de 3ª dimensão, os pensamentos e crenças 
limitantes: “Não serei capaz”, “Não sei se é para mim”, “Parece-me impossível 
arranjar solução”, “Todos merecem menos eu”, “Vou ser pobre para sempre”, 
“Não sou bom ou boa o suficiente” – enquanto estás a dar energia à tua 
mente, ao teu ego, à tua identidade antiga que é fruto dos condicionamentos 
passados, enquanto estiveres a alimentar essas ervas daninhas, perdes 
oportunidade de estar em ligação com a fonte, estar em alinhamento com o 
teu plano de alma e estares em conexão absoluta com o teu propósito. 

Quando estás em 5ª dimensão, os pensamentos são outros, a mente é aberta 
e formula questões: “Como posso materializar este dinheiro?”, “Que posso 
fazer para aumentar o meu amor-próprio” e escuta as mensagens do divino: 
“Tu és completamente capaz.”, “Não estás só, nós estamos contigo”, “És muito 
corajosa / corajoso.”, “Força, estás quase lá”. E não é incomum aceder a 
momentos de realização absoluta, de êxtase, de consciência avatar.

Quando estás em alinhamento com a 5ª dimensão, podes ser capaz de 
aceder a vidas passadas de forma instantânea, não para ficar em bloqueio 
nessa situação mas para efeitos de reconhecimento e sanação do padrão 
limitante do ego. É fundamental curarmos o nosso ego dos condicionamentos 
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e “softwares” antigos que foram criados, a nossa mente pensante é muito 
importante na nossa realização material, por isso, precisamos não de anular o 
ego mas integrá-lo, amá-lo e facilitar a sua sanação, transformação, evolução.
 

Viver em 5ª Dimensão é:

1- Viver em Consciência de que aquilo que nos acontece é para nos ensinar algo 
ou para nos mostrar que há algo que precisa ser modificado de dentro para fora.
2- Entrega, viver para a Missão de Alma: estás cá por algo maior que pagar 
contas no final do mês, conecta-te com o teu propósito e terás mais força 
para ter sucesso na Vida Material também!
3- Conectar com outros seres vivos, pessoas, animais, plantas e seres de 
outras dimensões, anjos, guias… De forma profunda, numa comunicação de 
coração a coração.
4- Estar mais próximo da Fonte e Ser Mestre da Manifestação e Co-Criação 
da própria Vida.
5- Intuição aguda e desperta, sabes bem que direção escolher e tens coragem 
para avançar porque sabes que o teu caminho é abençoado!

Tu és especial. Tens um dom especial. A tua história de vida trouxe-te até aqui. 
Não é por acaso que estás a ler esta informação. A tua Alma está preparada 
para Viver em 5ª Dimensão. Entregar-te ainda mais ao teu Propósito do que 
o que tens feito até agora. E o que fizeste até aqui tem sido maravilhoso! Sim, 
sorri porque, consciente ou inconscientemente tens feito o que é necessário 
para abrir-te a novos planos de consciência e possibilidades. Nada te bloqueia 
a não ser os condicionamentos do passado, memórias que ficaram apegadas 
ao teu campo energético e, lembra-te, não é sinal de fraqueza pedir ajuda. 
Não precisas carregar com tudo nas tuas costas, mereces receber ajuda, 
mereces relação. 

Compromete-te a Viver cada vez mais em 5ª Dimensão e verás como a tua 
Vida de Sonho será manifestada na Realidade com muito menos esforço do 
que imaginas. É preciso coragem sim, é preciso determinação, compromisso, 
mas tu és capaz. A tua hora chegou. Hora de expansão, material e espiritual. 

“Look not from the mind, but from the soul. For the life that is coming is already before 
us, waiting to open up the world. Just look more closely. Find the eyes to see.” 

From the First Insight, Celestine Prophecy – James Redfield

Viver em 5 Dimensão é:a
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7 Passos Diários para Viver na 5ª Dimensão
Atividades - Manhã

1- Meditar

Começa o teu dia com sentar-te numa almofada de meditação e estar 22 
minutos em silêncio, com atenção à tua respiração, postura reta e uma atitude 
de abertura e escuta à vida. Não te apegues a nada, mantém-te firme e deixa 
ir, solta tudo que aparecer na tua consciência, não julgues.

2- Abraça uma Árvore

A Natureza tem um potencial sanador fabuloso, abraçar uma árvore pode 
ajudar-te a limpar os teus chacras, transmutar energia, elas são realmente 
nossas amigas e, se estiveres com atenção, podes perceber… Essa árvore 
está habitada por uma alma feminina ou masculina? Já tive diálogos bem 
sanadores e orientadores com grandes amigas árvores. Podes também 
caminhar na natureza, sentir a vibração do que é puro, verdadeiro…

3- Tem um Animal de Estimação

Os animais são almas puras e estão naturalmente em 5ª dimensão porque o seu 
ego não é tão complexo como o nosso. Se estão tristes, estão tristes. Essa é a 
pureza. São o que são. Têm um coração imenso e vão ajudar-te a conectar com 
o Amor e com o teu coração. Se já tens um animal, sabes do que falo. Se ainda 
não tens, considera atravessar todas as razões de 3ª dimensão e pergunta ao 
teu coração o que deseja e, se a resposta é afirmativa, foca-te em como seria 
possível e para quando. Abraça, brinca com o teu animal logo pela manhã com 
a consciência que estás a alinhar-te com a 5ª Dimensão através dele.

4- Declarações Alinhadas com a tua Alma

Pratica a Arte da Visualização Energética a cada dia com as tuas Declarações 
de Alma, mesmo que no início te faça sentir medo, desconforto, descrença e 
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1 - MEDITAR

2 - ABRAÇA UMA ÁRVORE

3 - TEM UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
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outras limitações de 3ª Dimensão, ao estares a focar a tua atenção nos teus 
Desejos de Alma estás a criar uma ligação direta à 5ª Dimensão e a acelerar 
o processo de manifestação dos teus sonhos em realidade.

5- Visualização e Ascensão

Escolhe uma Música que te eleve a nível vibracional e dedica 11 minutos antes 
de começar o teu dia de rotinas exteriores, a conectar a tua mente – coração 
– útero / próstata numa só linha de energia de harmonia, paz e amor. Verás 
que com a prática será cada vez mais fácil e com isso vais criando uma 
matrix de energia de conexão do teu ser com o céu e a terra, a cada dia.

Atividade – Tarde

6- Gratidão e Contemplação

Após o almoço, gosto de fazer uma pausa, e simplesmente escutar o som do 
universo. O som que existe naquele momento. Escutar de verdade. Cria esse 
hábito de escutar o verdadeiro som cósmico, aquele que existe por detrás dos 
ruídos, se te permitires ir fundo podes até sentir a imensidão do universo nesse 
momento. Aproveita também para agradecer todas as coisas maravilhosas que 
existem na tua vida e tudo o que já aconteceu nesse dia único da tua vida. 

Atividade – Noite

7- Autorreconhecimento e Celebração de Conquistas

Mais um dia aconteceu. Antes de dormir, faço questão de levar à minha 
consciência as minhas conquistas do dia, podem ser tão simples como: “fiz 
aquela pessoa sorrir”, “ajudei a minha mãe com as compras”, “fui bondosa”, 
“escolhi a paz naquela situação de conflito”. Reconheço que sou um ser 
espiritual a viver uma experiência humana e peço a Deus que me cure e me 
oriente durante o sono para que o meu despertar e ascensão do dia seguinte 
seja para mais um dia de serviço, alegria e abundância plena!

Atividades - Noite

Atividades - Tarde

5 - VISUALIZAÇÃO E ASCENSÃO

6 - GRATIDÃO E CONTEMPLAÇÃO

7 - AUTORRECONHECIMENTO E CELEBRAÇÃO DE CONQUISTAS



______________

Viver em 5ª Dimensão é Integrar a Espiritualidade no nosso dia-a-dia. Os 
resultados materiais que irás obter fruto desta dedicação à tua alma vão 
surpreender-te. 

Viver é desfrutar. É amar. É brincar. É também suster-te nos momentos de 
dor. Viver a emoção que há para viver e atravessar. Escolher sempre o amor, 
a paz, a harmonia. Resgatar o teu poder espiritual. Celebrar a dignidade e o 
valor que tens só pelo simples facto de estares aqui e agora, com vida, neste 
maravilhoso planeta terra e neste espaço / tempo.

Reconhece os padrões antigos de luta, conflito, desamor para contigo e 
outros e atravessa. Não pares. Que o teu coração cresça em amor e se o teu 
amor é incondicional e as tuas ações corajosas, espera ver a tua abundância 
crescer na mesma proporção da tua coragem.

Só vives, nessa pele maravilhosa que é o teu corpo físico de agora, uma vez. 
Faz questão de aproveitar cada dia ao máximo. Dedicar o teu tempo, dinheiro 
e energia aquilo que te faz sentir bem, crescer e expandir até à nova dimensão 
de consciência – a 5ª dimensão. E em breve receberás mais notícias (não só 
minhas) do que está preparado para ti a nível espiritual. O próximo nível é 
sempre mais fantástico que o anterior! Não pares nunca de crescer e dar 
de ti à humanidade… O que receberás é realização, magia e alegria infinita! 
Confia na tua voz interior… Sempre.

“No meio da tempestade, coloca foco no que desejas.”

Fundadora da Escola da Abundância
www.andreiaviana.com

“No meio da tempestade, coloca foco no que desejas.”
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