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E chegou o tão desejado dia 1 de Janeiro de 2021!

Este é um dia de novos inícios, um dia de magia no qual todos os sonhos podem ser semeados para mais tarde 
serem colhidos. 

Não subestimes o poder da tua intenção, humildade, entrega e da tua oração. Considera este Ritual como uma 
oração ativa face à vida, face à abundância e prosperidade que são tuas de direito. Em ti existe um mapa de alma 
que está profundamente conectado à tua alegria de viver e sentido de vida. Há certos desejos que fazem vibrar 
a tua alma… O teu ego pode paralisar com medo, mas este não é o momento de pensar nisso. Imagina-te como 
uma criança que acabou de descobrir como sonhar e dá-te essa liberdade de sonhar alta e o alimento mental 
de acreditares em ti, na vida e nas infinitas possibilidades positivas que esperam por ti no virar da esquina. Não te 
sabotes, este não é o momento. Se sentes emoções fortes, frustração ou uma intensa dor, deixa que as lágrimas 
lavem esse teu presente e que deixem o “terreno” limpo para te sentires merecedor(a) de tal abundância e de tal 
vida mágica. O poder está em ti.

 1 - Antes de começares a sonhar alto, fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes, invoca o teu anjo da  
 guarda e pede que este seja um processo desde a tua alma, de intuição, de orientação espiritual.  
 Podes acender uma vela branca, um incenso… Colocar uma música suave… 

 2 - E quando sentires… Preenche o quadro desde a tua alma e coração, podes escolher imprimir o quad0ro, 
  ou escrever numa folha em branco…

 NOTA: Neste dia 1 de Janeiro, preenche o quadro com sonhos / objetivos que sentires, não precisas  
 preencher logo os 5 e podes preencher mais de 5, dá-te essa liberdade, mantendo o foco nas tuas  
 prioridades, naquilo que é mais importante para ti e para a tua alma. Ao longo do ano podes ir adicionando 
 mais sonhos / objetivos que desejas realizar. O mais importante é que guardes o quadro contigo, num 
 local especial e a cada mês faz uma revisão dos teus progressos.
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Que te motiva a 
realizá-lo?

Que precisas para 
alcançar o teu sonho 
/ cumprir o teu  
objetivo?

Quando esperas 
conseguir  
alcançá-lo?  
(1º, 2º, 3º ou 4º trimestre?)

Qual será a tua  
recompensa? 
Como irás celebrar?

2. Qual é o teu 
sonho / objetivo?

Que te motiva a 
realizá-lo?

Que precisas para 
alcançar o teu sonho 
/ cumprir o teu  
objetivo?

Quando esperas 
conseguir  
alcançá-lo?  
(1º, 2º, 3º ou 4º trimestre?)

Qual será a tua  
recompensa? 
Como irás celebrar?

1. Qual é o teu 
sonho / objetivo?

2022!
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“Sou inocente e protegida por Deus,  
nada nem ninguém (ruim) me toca!” 
(Repete 3-10 vezes e até sentires a mudança vibracional)
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