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A

A TUA ENERGIA FEMININA DE ABUNDÂNCIA

Como Guerreira, estás excecionalmente alinhada com a frequência do progresso, uma energia
altamente funcional e de rapidez de movimento para avançar!

Raramente fazes uma pausa. És motivada pelo movimento, assertiva e com uma atitude de assumir
a responsabilidade que pode ser intimidante para aqueles com menos confiança e energia. 

Não deixas que nada te pare. Quando tens um objetivo, és focada e motivada e acreditas com todo
o coração que podes ser bem-sucedida em qualquer circunstância. 

És uma sobrevivente nata.

O DESAFIO

O desafio é que estás tão focada em fazer que negligencias o tempo necessário para simplesmente
SER. Tens tendência a apoiar-te mais na tua energia masculina, esquecendo-te de que existe poder na
tua feminilidade suave e natural. 

Há momentos em que os teus objetivos têm domínio sobre ti. Podes tornar-te tão focada nas
conquistas e realizações que perdes de vista as tuas necessidades diárias.

Também tens tendência a construir um muro à volta do teu coração, determinada a não te deixares
distrair por nada nem ninguém que ameace os teus objetivos.  

Claro que, enquanto o teu muro mantém coisas más no exterior, também impede que as coisas boas
cheguem até ti. Coisas como descanso, amor e a beleza de uma inesperada mudança de direção. 
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A TUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO
O potencial para uma relação de alma gémea com a abundância é ELEVADO! 

AMAS o dinheiro! E o dinheiro ama-te. Ver as vendas a chegar e o dinheiro a entrar ilumina-te o
espírito e faz feliz o teu coração! Celebras as vendas e não deixas que nada te pare até alcançares
o nível de segurança financeira com que sonhas.

Acreditas totalmente que estás destinada a ser abundante em todas as áreas.

OS TEUS VALORES E A TUA VIBRAÇÃO
Valorizas ação e conquistas. Ficas frustrada com clientes que resistem à mudança.
Rodeias-te de pessoas que são como tu, conquistadoras!

Tem atenção para honrar também aqueles que têm um poder de quietude, que podem não ser
tão exteriormente corajosos, mas que ainda assim poderiam beneficiar da tua liderança.

Traz mais empatia à tua vida e ao teu negócio.

A LINGUAGEM QUE ESTIMULA A TUA ALMA
Ação, impulso, motivação, dinheiro, objetivos, sonhos, conquistas.

A TRANSFORMAÇÃO NECESSÁRIA

Realmente queres um império de um milhão de euros? 
Ou serias feliz com um negócio simples que pagasse as tuas contas?
Sentes-te preparada para um grande lançamento?
OU está a tua alma desejosa de um mês tranquilo?

A tua jornada da heroína é uma de empatia e equilíbrio. 

Deves aprender a parar e recalibrar, para avaliar e analisar as tuas ações em relação à evolução
das necessidades da tua alma.

Aprende a dar tanto respeito e valor ao teu coração quanto o que dás à tua cabeça tão focada!
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A AUDIÊNCIA DA GUERREIRA

A tua audiência quer ser como tu. 
As pessoas que te seguem desejam ser tão confiantes como tu és. 

Respondem a cada etapa que celebras. 
Elas próprias se identificam como guerreiras e acreditam que estar perto de ti as vai elevar!

O QUE SIGNIFICA ISTO PARA O TEU NEGÓCIO
As guerreiras são notoriamente expansivas e amam os holofotes. 

O teu marketing deve transmitir a sensação de uma festa VIP sofisticada. Apesar de te sentires
tentada a criar produtos automatizados, as tuas pessoas vão pagar pela proximidade ao teu
poder. Cria formas de as convidar para o teu mundo.

E lembra-te, são tão impressionáveis pela tua motivação e confiança como pela tua abundância. 
Considera adicionar ofertas que ajudem os teus clientes a libertar e empoderar a sua guerreira
interior ainda mais!

O QUE FAZER COM TODO ESTE CONHECIMENTO DIVINO
Ativa a versão mais elevada da tua identidade feminina de abundância ao equilibrar a tua energia
masculina e feminina. Não tenhas medo de mostrar o teu lado mais suave. 

Isso criará uma conexão ainda mais próxima entre ti e a tua audiência e as pessoas vão reagir à
partilha da tua jornada de trabalho interior tanto quanto reagem à partilha dos teus ganhos. 

És sustida pela energia do Divino e pela energia Universal.
Então relaxa. 

Suaviza.

Brilha.



Cada Energia Feminina da Abundância (EFA) inclui um conjunto de 2 Arquétipos de Deusas e 2 Arquétipos de Deuses
que te permitem ir AINDA mais fundo na compreensão e EXPANSÃO de como te relacionas com a Abundância e
como podes prosperar ainda mais na tua vida e no teu negócio, de forma natural e fluída, prazerosa. 
 
Cada Arquétipo Feminino (Deusa) e Masculino (Deus) tem associado crenças, formas de pensar, padrões emocionais,
comportamentos, forças e desafios que, inconscientemente, influenciam a nossa capacidade de receber e de
manifestar mais abundância, dinheiro e liberdade. 
 
O teu lugar no Templo das Deusas e Deuses da Abundância garante que o teu portal de receber permaneça sempre
aberto. Isto não é algo que tu fazes apenas uma vez… 
 
Abrir-te para receber, atrair e multiplicar o teu dinheiro é um modo de vida! É um contrato energético que precisa
ser honrado a cada momento, não apenas quando dá jeito ou quando consegues que encaixe na tua agenda. É por
isso que é tão importante fazer parte de algo que mantém o “mar da abundância” a fluir para ti. Que te lembra do
teu lugar como uma Deusa que pode ter tudo e que te ajuda FICAR conectada a toda a abundância que o universo
tem para te oferecer!
 
Um dos principais motivos que faz valer a pena mergulhar mais profundamente na tua Energia Feminina de
Abundância predominante - A GUERREIRA - e ativares outras menos presentes em ti (existem mais 5 EFA’s) é 
ajudar-te a libertar os padrões inconscientes que estão a limitar o teu potencial e saberes como podes completar 
a tua energia com outros arquétipos que te levam à inteireza e à integração de uma ALMA COMPLETA.
 

PRÓXIMO
PASSO

O TEU

Feminino sagrado e Masculino sagrado 
UNIDOS dentro de ti.

=
Mais Prazer, Mais Dinheiro e Mais Liberdade!

 
Há uma série de razões pelas quais as mulheres ainda se mantêm bloqueadas, muitas vezes na escassez e na luta…
Muitas vezes sem reconhecer as oportunidades mágicas que surgem nas suas vidas! Não te deixes ficar apegada a
um modo de vida antigo… VIVER EM ABUNDÂNCIA É PARA TI. Sim, para ti! E aqui se abre o teu portal :) na verdade,
reconhecer de que maneira te limitas e como te empoderas é, em última análise, a fórmula para te libertares para
sempre. E é essa liberdade que o Templo das Deusas e Deuses da Abundância te ajuda a alcançar!

Quero o meu Portal para a Abundância sempre Aberto!

https://escola.andreiaviana.com/templo-de-deusas-deuses-da-abundancia
https://escola.andreiaviana.com/templo-de-deusas-deuses-da-abundancia
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Isto soa a loucura?
Incluir as Deusas na tua estratégia de atração de abundância parece um pouco surreal?
Não cometas esses erro. Tudo é energia.

E se ainda não estás a obter os resultados que desejas na tua vida ou se ainda não estás a ganhar o
dinheiro que desejas, é porque estás com um problema de energia, e é apenas limpando a energia já
existente e ativando a energia de expansão adormecida, que começarás a ver uma mudança MASSIVA.

Não precisas acreditar em mim ainda.
Mas poderias acreditar em outras mulheres que colocaram o seu ceticismo de lado e se voltaram para
a energia das Deusas e Deuses da Abundância???

Sandra Bernardo
O trabalho com os arquétipos é algo profundo que me tem transformado. Quase sem dar conta percebo que
ativo as energias dos Deuses que estamos a trabalhar e a transformação começa a ocorrer. Sinto uma
mudança enorme em quem sou, na minha valorização e coragem para ação. Os processos de deixar ir,
terminar ciclos e abrir-me ao novo são cada vez mais simples e honro este caminho. 

Até sinto o impacto que o Templo tem no meu negócio, ajuda-me a estruturar melhor e sentir quais são
os próximos passos. Com isso sinto alinhamento. Aconselho este espaço, algo de muito mágico ocorre quando
nos permitimos entrar aqui. Os resultados são uma vida mais abundante e alinhada com a essência
de cada mulher. Aquela aprendizagem de vida que todas nós deveríamos ter recebido.

Sandra Amado
Participar no Templo permite-me estar em harmonia com os ciclos da natureza, lembra-me que existe
outra “agenda” que não é a dos Humanos mas sim da Humanidade com respeito pela maravilhosa Lua! 

Os símbolos das histórias permitem-me sentir a energia renovada a cada mês e fluir com os desafios
de forma inspirada. Sem dúvida que a contadora de histórias nos embala para um mundo mágico onde o
Amor acontece!



Gabriela Silva
O Templo das Deusas e dos Deuses é aquele espaço temporal onde o espiritual, e o imaginário coletivo dos
arquétipos, se encontram com a realidade presente, com o fazer acontecer. São sessões subtis, já que não
nos direcionam ativamente, mas que tocam em partes de nós que podem estar adormecidas ou no polo
oposto, sobre-estimuladas. 

E o que isto me ajudou na minha jornada de abundância? Bem, para construirmos o futuro e vivermos o
presente devemos saber e honrar o passado. E sinto que faço isso quando acedo aos diferentes
arquétipos que vivem em mim. Seja para abençoar um momento de descanso e contemplação, de destruição
de alguma crença que me impede de avançar ou mesmo pôr-me em ação! Em suma, os Deuses e Deusas
são os super heróis que nós temos dentro de nós prontos para entrar em ação no momento certo.
E com as sessões do Templo, tornamo-nos mais conscientes desse poder que vive em nós mesmos.

Célia Damas
Através de frequentar o Templo das Deusas e dos Deuses da Abundância, de trabalhar e ter o suporte da
equipa e dos Arquétipos consegui uma abertura interior que me proporcionou a tão desejada
expansão de abundância exterior. O mês passado recebi um um extra de 840€!!! E no trabalho, vou
sair de uma clínica com a mesma energia do meu passado, para uma clínica com mais luz!!

CONSEGUES VER?
Isto é real e funciona! Mas tens de se abrir para isso. Clica em seguida para

aprender mais sobre o Templo e sentir como reagem o teu corpo, alma e coração.
Esta pode ser a fonte de energia de abundância que estavas à espera! 

 
Quero o meu Portal para a Abundância sempre Aberto!

https://escola.andreiaviana.com/templo-de-deusas-deuses-da-abundancia
https://escola.andreiaviana.com/templo-de-deusas-deuses-da-abundancia


ESPECIALISTA EM ABUNDÂNCIA
FEMININA, SPEAKER E
TOP MENTORA DE
MANIFESTAÇÃO PARA MULHERES

Sou considerada a Rainha da Abundância, tendo dedicado os meus últimos 6 anos a ensinar mulheres da nova
era a abrir os portais para a abundância e prosperidade!

Sou autêntica e natural. Nunca vendi a minha alma por dinheiro, mas estar ao serviço da minha alma tem-me
levado a ganhar muito dinheiro!!! E é isso que faço no meu trabalho. Ajudar outras mulheres maravilhosas a
desbloquear a sua abundância e colocar a sua alma ao serviço, com prazer, alegria e muita realização!

Sou natural de Valença do Minho, mas já andei por todo o mundo. Dizem que sou uma força da natureza e que
tenho um coração enorme que deixa a todos completamente à vontade na minha presença. E orgulho-me disso,
de nunca perder a minha essência de enfermeira. Estamos cá para nos ajudar uns aos outros. Isso é o mais
valioso que levamos desta vida!

Conta comigo para te ajudar a DAR O SALTO QUÂNTICO para o teu próximo nível. Com aquilo que ensino, passei
de ser uma enfermeira a ganhar 1.000€ / mês para ter já atingido 100.000€ / mês a fazer aquilo que mais me sai
das entranhas: ajudar e servir mulheres corajosas a atingir o nível seguinte de abundância! 

Se queres ASSUMIR O TEU DESTINO com Abundância Espiritual e Material (financeira), esta AVENTURA no Templo
das Deusas e Deuses vai mostrar-te como conectares à tua essência, despertares as outras energias femininas e
alinhar-te com o teu caminho único e sagrado para a abundância! TU mereces Irmã GUERREIRA!

QUEM É A

A N D R E I A V I A N A . C O M

ANDREIA

https://andreiaviana.com/
https://andreiaviana.com/

