
hoje estou aqui para te ensinar como conseguir aquilo que você tanto quer que materialize em sua Vida.

Esse método se baseia nas imagens mentais. vamos chamá-lo de Cinema 
Mental, Pois é mais ou Menos isso que vamos fazer. Criar filmes mentais 
para enganar nossa mente para que a nossa vibração mude.

Esse método se baseia em 5 princípios básicos:

Antes,  deixe eu te lembrar de um conceito muito importante.
Se seu desejo pode ser material, como por exemplo um carro, 
dinheiro, namorado ou mesmo saúde, Pode também ser uma ener-
gia, como por exemplo, mais Ânimo para fazer as coisas ou mesmo 
uma vibração, como a felicidade.
Então vamos lembrar que a ciência um dia nos disse que tudo era 
matéria. depois, essa mesma ciência nos disse que tudo era ener-
gia e isso não faz tanto tempo assim. mais recentemente, ela nos 
disse que tudo era vibração. E hoje, graças à mecânica quântica, 
sabemos que tudo é informação.

Eu Sou • Eu Posso • Eu Mereço • Eu Aceito • Eu Agradeço

Para criar seu filme mental é necessário 
entender cada um desses princípios, pois somen-
te assim criaremos a vibração necessária para 
materializar o que queremos.



Então temos a equação da vida: I+V+E=M
Informação gera Vibração que gera Energia que tem como resultante em 
nossa dimensão a matéria. Seu desejo está dentro dessa equação.

Com todas essas informações em mãos, comece a criar um filme 
mental.
Não economize no roteiro e muito menos na produção, trilha 
sonora e tudo mais. Quando crio imagens realistas dos meus objeti-
vos e vivo essas imagens no ambiente mental, estou fazendo com 
que aconteça a ressonância com as informações que estão dentro 
de mim.
Quando isso acontece, a magia se inicia, a informação gera vibra-
ção, que gera energia, que é o próprio movimento, ação, para que, 
enfim, você tenha a matéria, ou seja, seu objetivo .realizado.

Voltando para os 5 princípios básicos:

Mais informações: ondasdepossibilidades.com.br

1º princípio - Eu Sou: Sou uma ideia que utiliza um veículo (corpo) 
propício ao meio (3ª dimensão).
2º princípio - Eu Posso: Qualquer ideia pode ser materializada em 
minha vida, Desde que esteja em harmonia com meu conjunto de 
ideias ou, melhor dizendo, informações.
3º princípio - Eu Mereço: Não existe limite para a criação e, tendo 
a centelha divina como parte de quem sou, concluo que posso e 
mereço.
4º princípio - Eu Aceito:  Aceitar é estar livre da culpa e ter 
consciência de quem Sou, de que Posso e que Mereço.
5º princípio - Eu Agradeço:  Quando tenho a consciência de  Quem 
Sou, de que Posso, do meu Merecimento e de minha Aceitação, só 
me resta Agradecer pelo desejo alcançado.


