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7º DIA
 

            Chegamos ao 7º dia de purificação de
memórias de prosperidade e abundância. 

 
 

Você já está no campo das oportunidades e 
já não tem mais medo de fazer sua escolha. 

Você está preparada/o para agir conforme a Inspiração que, a cada dia,
chega com mais facilidade e mais leveza para você. 

 
Hoje não faremos uma meditação, mas um processo de conexão com os

8 Príncipes, ensinado por Napoleon Hill no livro 
A Chave Mestra da Riqueza. 

 
Essa conexão poderá ser realizada por você todos os dias a partir de

hoje, ouvindo o áudio de conexão e realizando esse processo da forma
que você desejar. Ele irá auxilá-la se manter na vibração da prosperidade

e abundância. 
 

Leia o texto anexo a respeito e ouça o áudio. 
 

Em seguida, faça seus registros: 
 

Diário de Manifestação
 

Você tem se sentido mais confiante?
 

Tem tido ideias ou se conectado com pessoas que lhe deram sugestões
ou que podem ajudar? 

Escreva todas as suas experiências no seu Diário de
Manifestação. Se nada de diferente aconteceu ainda, confie no processo

de purificação e na conexão que você ainda irá estabelecer 
com o seu Eu Divino. 

 



 
Hoje também iremos nos conectar ainda mais 

com a energia da Gratidão.
 

Mas antes, prepare-se para receber
uma nova ferramenta do Ho`oponopono.

 
Você poderá imprimir a imagem

sugerida ou conseguir a sua própria.
Poderá também providenciar para consumo ou

apenas para ter perto de você.
 

A ferramenta é Pinhão (Pinópolis). 
 

Leia o texto abaixo em voz alta: 
 

Pinhão (Pinópolis)
 

É o florescimento da vida; é a
riqueza da Terra que permite a abundância que está por vir. 

Representa nossa eternidade. 
 
 



 
Purificação

 
Após fazer a leitura em voz alta, sente-se

ereta/o em uma cadeira e leia a oração abaixo em voz alta:
 
 

Eu, (diga seu nome de batismo), agradeço ao
Criador Divino, à minha família interior – Pai, Mãe, Criança em UM –

às Forças Divinas de todos os universos, às Forças Divinas
de todos os reinos pela oportunidade de purificar as memórias

relacionadas às dificuldades que enfrento
para e ao realizar o meu trabalho.

 
Agradeço por ter me sido dada a oportunidade

de purificar e limpar memórias que me prendem aos desequilíbrios
gerados por essas memórias, me permitindo acessar a Inspiração para

agir conforme meu propósito e a minha Luz.
Eu, meus parentes e familiares estamos livres!

E por isso, SOMOS GRATOS!
 

Eu seguro a Chave Dourada na fechadura e giro-a.
Pinhão, pinhão, pinhão.

 
 

 



 
 

Diário de Gratidão
 

Escreva em seu Caderno de Gratidão UM motivo
para você se sentir grata/o hoje.

Se conecte com esse motivo e ao sentimento da gratidão
enquanto você escreve. 

Sinta a energia da gratidão tomando conta de todo 
o seu corpo enquanto faz seu registro.

 
Abra-se para que essa energia elimine os bloqueios, 

os medos e as memórias que ainda estão acumuladas. 
 

Sinta-se grata/o. 
Pinhão, pinhão, pinhão.

 
 
 
 

Finalmente faça o registro de hoje com a sua mão não dominante:
 
 
 

Meu DNA espiritual é perfeito.
Eu me sinto bem e completa/o todos os dias da minha vida.

Sou grata/o pela minha capacidade de manifestar tudo que desejo e
por todas as minhas realizações passadas e futuras.

E assim é.
 

 


