
Os 10 Passos 
Diários para uma Vida de Abundância



Checklist
A vida é como um grande ecrã cósmico, uma tela que reflete 
as nossas mais profundas crenças, paixões, temores, sonhos 
e desejos mais profundos. Cada pensamento, cada ação, 
cada emoção, tem o seu efeito específico nessa tela que se 
transforma na nossa própria vida.

Como está a nossa vida neste momento é resultado dessa 
realidade interior que muitas vezes desconhecemos, já que 
cerca de 90% da nossa mente é inconsciente.

O que os cientistas (física quântica) e terapeutas do mundo 
inteiro estão a descobrir é que “TUDO ESTÁ INTERLIGADO” 
e “TODOS TEMOS O POTENCIAL DE CO-CRIAR A VIDA 
DOS NOSSOS SONHOS”. A nossa alma veio com um 
propósito muito claro, realizar-se e cumprir a sua missão. A 
saída para toda a abundância e felicidade está dentro de 
cada um de nós.

Para te ajudar nesse processo, construí uma Checklist de 
10 Passos Diários para uma Vida de Abundância. Passos 
que vão levar-te ao encontro da tua essência e verdade 
interior. A perfeição, a harmonia, a unidade, a abundância e 
a realização plena já existem dentro de ti, são só frequências 
energéticas a que tens mais ou menos acesso.

Esta Checklist é como uma Bússola que te leva mais
profundamente até ti e ao teu potencial de Abundância. 

Classifica numa escala de 0 a 10 onde estás neste momento. 

A pontuação “0” significa que não conheces ou não praticas 
e “10” significa que praticas diariamente. Descobre a tua 
pontuação para perceberes em que nível do teu potencial de 
abundância estás neste momento! 

No final, poderás imprimir a checklist semanal para afixares 
em tua casa e/ou local de trabalho, ou juntares à tua agenda 
para te lembrares permanentemente dos passos que te levam 
a uma Vida de Abundância.

Compromete-te com a 
Vida dos teus Sonhos



Os 10 Passos Diários para uma Vida de Abundância
CLASSIFICA DE 0 A 10

1. MEDITAÇÃO MATINAL
A Meditação ou Respiração Consciente logo ao despertar ajuda a abrir a mente ao novo e a transmutar 
qualquer emoção de mal-estar matinal em alegria pelo dia que se tem à frente. Bom dia!

2. GRATIDÃO MATINAL
Ter consciência e sentir gratidão por todas as coisas maravilhosas que fazem parte da nossa vida. Abrir os braços e 
agradecer à Vida.

3. ORGANIZAÇÃO DO DIA
Observar a agenda, planear e definir objetivos para o dia. Quais as tarefas prioritárias e importantes para o dia que 
se segue. Essa reflexão e foco ajuda a potenciar a produtividade do dia.

4. DECLARAÇÃO DE MOTIVAÇÃO
Escolher uma frase de motivação, repeti-la 3 vezes ao longo do dia e senti-la profundamente (mão no coração). Por 
exemplo, “Sou boa a receber”, “Abro-me à abundância”, “Vivo em Paz”, “Sinto-me grata pela Vida”...

5. ATIVIDADE FÍSICA / NATUREZA
Consciência do momento presente, atenção ao corpo através da atividade física, um passeio a pé no parque ou na natureza, 
a natureza é 100% abundante e inspira abundância em nós. Pelo menos 10 min a respirar ar puro diariamente.

6. DIÁRIO DE EMOÇÕES
Escrever o que se sente. A emoção cria a realidade! Escrever sobre emoções contrativas como raiva, medo, ajuda na sua 
transmutação. Escrever sobre emoções expansivas, fortalece-as e gera energia interna de alegria e felicidade.

7- AUTOCONSCIÊNCIA DAS NECESSIDADES
A questão “O que é que eu estou a precisar agora?”, ajuda no autocuidado e na perceção de nós próprios como seres 
humanos e não apenas máquinas de produção. Dar-se aquilo que se precisa, 1 min de pausa, um abraço, respirar fundo... 
O equilíbrio entre dar e receber dentro de nós.

8. CONSCIÊNCIA DE EVOLUÇÃO & APRENDIZAGEM
No final do dia, questionar-se “O que é que a vida quis que eu aprendesse hoje?” e “Em que é que eu evoluí hoje?” 
Segundo Carl Jung, o segredo da felicidade está na consciência da evolução. Sentir que estamos aprender e a evoluir, 
faz-nos sentir vivos, abundantes, a fluir com a vida.
9. REGISTO NOTURNO DOS SUCESSOS DO DIA
Consciência e valorização dos sucessos. Aumentamos a Realidade em que nos focamos, vamos então focar a nossa 
mente em nossos sucessos - um telefonema que estava a ser adiado, o controlo alimentar, um sorriso a um desconhe-
cido... E dizer em voz alta !Muito bem (próprio nome) conseguiste!

10- GRATIDÃO NOTURNA & PROGRAMAÇÃO DO SONO
Agradecer o dia, as aprendizagens, o sentido, as pessoas... E colocar o subconsciente e a alma ao nosso serviço, dizer 
antes de dormir: “Decreto à minha mente que hoje o sono me conecte com (...)” - com a solução do meu problema, 
com o meu potencial de realização, com a causa real do meu medo,... É incrível, porque o subconsciente é muito 
sensível às ordens do consciente. Conseguem-se resultados fenomenais! Bons sonhos!

TOTAL



A vida é cheia de potencial! No entanto, neste momento podes sentir-te sem energia e em 
desequilíbrio. Se começares a implementar os passos diários, pode acontecer um milagre e 
começares já a sentir resultados. Se não mudares nada na tua vida, pode acontecer que, num 
mundo em constante transformação, continues a sentir-te vítima das circunstâncias. A frustração 
e cansaço podem ficar acumulados e teres a sensação de que a vida é um esforço constante. 
Resgata o teu Poder Pessoal e sai da tua Zona de Conforto, vai valer a pena!

Se a tua pontuação total é superior a 25, já começaste a dar os primeiros passos nesta área. E 
encorajo- te a continuar! Foca a tua atenção no teu mundo interior, escuta-te e a tua alma vai 
florescer e orientarte exatamente para o que mais necessitas neste momento. É fundamental 
investires numa maior compreensão da rede energética onde nos movemos para aumentar o 
teu poder pessoal de co-criação positiva! Lembra-te que somos seres ilimitados. “Eu quero, eu 
consigo!”

Se a tua pontuação total é superior a 50, já começaste a dar passos MUITO significativos na 
construção de uma VIDA DE ABUNDÂNCIA. Estás de Parabéns!!! Se queres ajuda a aprofundar 
este processo no teu dia-a-dia e levar o teu compromisso a viver uma vida de abundância para 
o próximo nível, pede ao universo as condições para um salto quântico! Quando começamos a 
crescer, a Vida não nos deixa parar e cada vez sentimos mais necessidade de aprender, crescer 
e evoluir. A vida dos teus sonhos está ao teu alcance!

MUITOS PARABÉNS!!! O teu estilo de vida é completamente PRÓ-ABUNDÂNCIA. Se sentes 
que a tua Vida ainda não está da forma como desejas, estás muito próximo de o conseguir! 
Provavelmente só necessitas de desbloquear alguns aspetos mais inconscientes e padrões 
adquiridos ao longo da educação e explorar e transformar crenças limitadores que estão a 
limitar a tua abundância plena! Reflete sobre qual a tua missão de vida. Está no hora de colocar 
a tua sabedoria no mundo!! PARABÉNS por seres uma pessoa altamente comprometida com a 
tua abundância, bemestar, crescimento e evolução!
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 Registo Semanal OS 10 PASSOS DIÁRIOS PARA UMA VIDA DE ABUNDÂNCIA 
Coloca um visto em cada passo realizado e no final do dia pontua o total.  
Um total superior a 7, significa que estás a implementar os passos necessários para criar uma Vida 

de Abundância! Sê persistente, em breve começarás a ver e a sentir os resultados!

1 - Meditação Matinal

2 - Gratidão Matinal

3 - Organização do Dia

4 - Declaração de Motivação

5 - Atividade Física

6 - Diário de Emoções

7 - Autoconsciência das necessidades

8 - Consciência de Evolução e 
Aprendizagem

9 - Registo dos Sucessos do Dia

10 - Gratidão Noturna e 
Programação do Sono

TOTAL

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo



Os 3 Passos Eexpress

Meditar / Gratidão

Exercício / Natureza

DECLARAÇÕES



Confio em Mim,
Confio no Meu Processo & Honro Tudo o que Sinto!
REPETE COM ENTUSIASMO:

SIM!!! Eu Mereço uma Vida de Abundância!



Sou autêntica e natural. Dizem que sou uma lufada de ar fresco. Sou natural do Minho 
e transporto comigo um belo sotaque nortenho e, um coração que deixa a todos 
completamente à vontade na minha presença. 
  
Sou especializada em ajudar Mulheres Empreendedoras (ou que desejam ser), Coaches, 
Terapeutas e Enfermeiras a DAR O SALTO para o nível seguinte: uma Vida de Plena 
Abundância & Propósito, com mais SUCESSO & ALEGRIA e menos Stress & Preocupações. 

Através de métodos e estratégias de Desbloqueio Integral e Mentoria de Negócio, eu 
guio Mulheres Empreendedoras na descoberta do seu verdadeiro SUPER PODER, para 
que atinjam uma conexão profunda com o seu Plano de Alma, sem esforço. Com os meus 
programas de transformação e mentoria, ajudei já centenas de mulheres a conquistarem 
a sua liberdade financeira e a viverem com mais sentido, encontrando um alinhamento 
espiritual & material, que transforma a vida profissional, pessoal e financeira, rumo à 
abundância total. 

Sou Fundadora da Escola da Abundância e Oradora Profissional, tendo facilitado 
workshops para mais de 20.000 pessoas desde 2012.  
Acredito que a Abundância é para... TODOS. 

Sou conhecida pelos meus episódios semanais gratuitos da “Andreia TV”, pelo Evento 
“Desbloqueia a Tua Abundância Agora - Ao Vivo” e pelos Sistemas e Programas Online 
de Transformação Integral “Abundância Total”, Desbloqueia a Tua Abundância”  e 
“Conquista a Tua Liberdade Financeira.” 

FORMAÇÃO BASE: Licenciatura em Enfermagem, Mestrado em Cuidados Paliativos pela 
Universidade de Medicina de Lisboa, Terapeuta Transpessoal; Consultora Cabalística de 
Planos de Alma e múltiplos cursos de Terapia Energética & Espiritual. 

Alguns dos programas em que tenho participado:
 - Platinum Partnership com Tony Robbins: presentes em vários eventos internacionais: Date 
With Destiny, Business Mastery, Financial Trip;
 - Secrets of the Millionaire Mind com T. Harv Eker;
 - The Big Shift com Bill Baren...
E muitos outros...

Sobre Mim




