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21 DIAS DE VIBRAÇÕES PARA A PROSPERIDADE

 

Nosso corpo é formado de energia, em estados diferentes de densidade. O

corpo físico, mental, emocional e espiritual, se encontram em estados

diferente dessa matéria frequencial, ora se manifestando como ondas

eletromagnéticas, ora como partícula, ou seja, matéria densa. 

 

Tudo que pensamos, sentimos, nossas intenções, positivas e negativas,

vibram no nosso corpo físico. Um exemplo é a água, que compõe cerca de

70% do nosso corpo, vibra a cada palavra emitida, a cada sentimento e

emoção sentida. Lembre-se, tudo! Essas energias desprendidas por

pensamentos, sentimentos e emoções, harmoniosos e em desequilíbrio,

expandem-se pelo nosso campo eletromagnético por todas as moléculas,

células, e órgãos, bem como para os corpos mais sutis. 

 

E por isso, observar como está a qualidade dos pensamentos, sentimentos e

emoções diariamente, nutrindo-se, e cuidando do seu precioso ser, faz-se

necessário. Um verdadeiro Orai e Vigiai diário, sem pontos acumulativos.

Todos os dias você pode aprender um pouco mais e lidar consigo usando

recursos simples e fáceis como as afirmações da prosperidade..

 

As palavras, os sons têm vibrações. Essas quando movimentadas pela ação

intencional da nossa mente consciente, geram benefícios, e nos permite

alcançar estados internos mais saudáveis e de conexão com a nossa

essência, trazendo para a materialidade uma nova e transformadora

frequência, como bem estar, paz, tranquilidade, saúde, serenidade,

equilíbrio, e prosperidade.

 

 
 



COMO APLICAR NO DIA A DIA?

Isso acontece porque o que vibramos no campo mental, entra em sintonia

com as nossas emoções, e nossas emoções refletem em sentimentos, que é

a forma como nossa mente traduz. Se vibramos bons pensamentos e

sentimentos, essas vibrações se propagam em nosso corpo físico/material,

mental e emocional mais saudavelmente.

 

E para apoiar na sua jornada diária, o que acha de diariamente nutrir-se se

boas vibrações, e trazer sua mente, para gerar pensamentos e sentimentos

em sintonia com seus objetivos, metas e propósito de um viver em

equilíbrio e próspero nesta Sansarana de 2020?

 

O Ebook 21 Dias de Vibrações para Prosperidade lhe auxiliará a mover os

mais saudáveis campos de energia, de forma simples, acessível,

sustentável, gratuita e abundante!

Vamos praticar?

 

 

Basta reservar poucos segundos do seu dia, entrar em contato com a sua

respiração consciente, inspirando e expirando suavemente pelas narinas, e

repetir a Afirmação da Prosperidade do dia mentalmente. Você ainda pode

repetir em voz alta, de forma que escute a sua própria voz.

 

Pode repetir ao longo do dia, quantas vezes sentir necessidade, e em

qualquer situação. Ao acordar, antes de dormir, ou mesmo em situações

cotidianas ao longo de afazeres domésticos, antes de estudar e a trabalhar,

e mesmo quando estiver se sentindo muito acelerada/o, inquieta/o,

ansiosa/o, pode ser usado para acalmar um pouco seu coração e serenizar a

sua mente. Então, reesspiiireee... reesspiiireee... reesspiiireee...

 



21 DIAS DE AFIRMAÇÕES PARA PROSPERIDADE

01/21: EU SOU RESPONSÁVEL COM O MEU VIVER

02/21: EU ACEITO, EU CONFIO, EU MEREÇO A PROSPERIDADE PLENA

03/21: A PROSPERIDADE PLENA HABITA MEU SER

04/21: EU SOU ABUNDANTE

05/21: EU HONRO A ENERGIA DO DINHEIRO

06/21: EU RESPIRO NA ABUNDÂNCIA DA VIDA

07/21: EU VIBRO NA CRIATIVIDADE

08/21: TRANSFORMO MINHA VIDA COM ALEGRIA E LEVEZA

09/21: MINHA MENTE É CRIATIVA

10/21: TRANSFORMO MINHA VIDA COM ALEGRIA E LEVEZA

11/21: MINHA MENTE É FOCADA

12/21: ABRO A MINHA MENTE PARA O NOVO

13/21: MINHA MENTE SE RENOVA CONSCIENTEMENTE

14/21: TENHO UMA MENTE PRÓSPERA 

15/21: FOCO e REALIZO MEU OBJETIVO

16/21: EU TENHO ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA NO MEU VIVER

17/21: CONCRETIZO MINHAS METAS

18/21: ACOLHO O NOVO EM MINHA VIDA

 19/21: INVISTO EM MIM E MOVO A MINHA AÇÃO CRIATIVA NO MUNDO

20/21: TOMO DECISÕES SAUDÁVEIS E PRÓSPERAS

21/21: SOU PURA ABUNDÂNCIA E PROSPERIDADE

 

 



Fim!

Olá tudo bem?
Lembrando que começou hoje dia 25/05/2020 a semana do saber.

 
Durante a semana do saber, você poderá desfrutar de conteúdos gratuitos todos

os dias, no nosso:
- Instagram ( VEJA O CONTEÚDO DE HOJE )
- Conteúdo exclusivo no blog ( CLIQUE AQUI )

- Ebook Gratuito no site 
- Ao vivo no Youtube ás 19:00 

- Conteúdo no Telegram ( PARTICIPE DO CANAL NO TELEGRAM)
 
 

https://www.instagram.com/mmoraesoficial/
https://www.marciamoraes.com/blog
https://t.me/marciamoraesoficial

