Retiro online de Carnaval 2018

Dia 10/02/2018

1) Sou uma pessoa mentalmente disposta a aprender e mudar minhas crenças e
conceitos se isto for necessário? De 0 a 10, qual é minha disposição para isto?
2) Carrego em minha mente pensamentos negativos perturbadores, pensamentos de
culpa ou preocupações constantes? Se sim, de que forma eu lido com estes
pensamentos? Sou capaz de descrever (por no papel) com lucidez e clareza estes
pensamentos? Em caso afirmativo, faça isto e compartilhe seus escritos com alguém
de sua confiança.
3) Minha casa reflete harmonia e limpeza ou existem pontos de bagunça e desconforto?
Neste último caso, o que posso fazer ainda hoje para que meu lar se torne mais limpo,
claro e organizado?

4) Quais são as minhas fontes de nutrição emocional? O que posso fazer de concreto
para estabelecer vínculos de melhor qualidade com outras pessoas? (observe que
disse melhor qualidade – não maior quantidade!)
5) Quando penso em contribuir/colaborar para que o mundo se torne um lugar melhor
para se viver, o que me vem em mente? Que ações solidárias eu faria com prazer? O
que posso hoje fazer a respeito disto?

BÔNUS DO DIA!
Confira nossas promoções especiais de carnaval
https://lojadamente.com/products/retiro-pessoal-carnaval-2018

SÓ HOJE DIA 10/02/2018
Reprogramação Mental VAZIO INTERIOR

Faça a compra normalmente deste produto.
No fechamento do carrinho de compras,
digite o código: PV2018
e pague apenas 5 reais!!!
https://lojadamente.com/products/vazio-interior

Descrição do áudio:
Vazio Interior é quando você sente que dias vem, dias vão e a vida parece uma sucessão de acontecimentos sem
sentido ou razão de ser…
Viver um dia após o outro, sem perspectivas, sem motivação e – o pior – sem sentido.
Infelizmente, vivemos num mundo onde está cada vez maior o número de pessoas que não encontram mais sabor
nas coisas simples da vida. Pior do que isso. Coisas básicas como a felicidade, alegria, satisfação ou o simples
contentamento pelo fato de ter acordado mais um dia, parecem ter deixado de existir já há algum tempo.
Você não nasceu para ficar se arrastando pela vida, sofrendo de crise existencial.
Existe um mundo repleto de possibilidades para que você se realize e manifeste sua plenitude.
Mas, para tanto, é preciso permitir que sua mente esteja receptiva a estas coisas.
Esta reprogramação mental foi desenvolvida pelo Chris Allmeida para aquelas pessoas que estão vivendo sem um
sentido maior para a vida.
Ouvindo diariamente este áudio você perceberá que seus pensamentos se tornarão mais propensos a abraçar o
melhor da vida e ver o lado bom das coisas. Retomará a alegria do viver e de construir uma história repleta de
sentido.
O produto consiste num áudio em formato de MP3 com 30 minutos de duração. Poderá ouvir no seu próprio
computador ou baixá-lo para ouvir em qualquer aparelho que comporte a função MP3.

