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PENSAMENTOS
PODEROSOS

PARA TRANSFORMAR VOCÊ EM

UM IMÃ DE DINHEIRO
MESMO QUE VOCÊ NÃO
ACREDITE QUE FUNCIONA PRA VOCÊ

Para facilitar a sua vida eu também estou te
entregando um audiobook com o mesmo conteúdo
que está aqui para você ler. Você pode ler, ouvir ou
os dois se preferir.
CLIQUE PARA OUVIR A VERSÃO AUDIOBOOK

Também estou te entregando algo muito valioso e
que me apoiou muito na minha descoberta sobre o
que me bloqueava em relação a dinheiro: A
Visualização Relaxante de dinheiro.
Ouça essa visualização quantas vezes você quiser
e atraia grandes quantias de dinheiro pra sua vida.

CLIQUE PARA OUVIR A VISUALIZAÇÃO

Aproveite tudo que esse valioso material pode
fazer pela sua vida.
Vamos juntas
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No último ano manifestar dinheiro se tornou uma
das minhas atividades favoritas.
E é isso que eu tenho feito: manifestado e
multiplicado dinheiro.
Tem sido uma jornada curiosa de reprogramação
da minha mente em torno do tema dinheiro.
Sim, isso mesmo a minha mente em torno do
dinheiro e se há algo que aprendi ... é queatrair
riqueza fica cada vez mais fácil.
Na verdade, torna-se seu Estado Natural quando
você tem a forma de pensar que funciona.
Você pode se tornar um ímã de dinheiro legítimo.
E eu estou aqui pra compartilhar o melhor que
aprendi sobre atrair dinheiro com você.
As afirmações têm sido uma das minhas formas
FAVORITAS de modificar a minha mente
subconsciente para mergulhar nas verdades do
dinheiro através de uma NOVA FORMA DE
PENSAR.
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Aqui eu vou entregar de presente pra você 11
Afirmações de dinheiro que foram as EXATAS que
me tiraram de uma vida de escassez para ter uma
empresa milionária.
O que me fez sair de um faturamento de 40 mil
negativos em 2019 para 500 mil reais positivo em
2020 em apenas 1 dos meus projetos.
Eu vou te enviar tudo que eu aprendi sobre as
Afirmações pra Dinheiro aqui.
E o que eu te peço em troca é que você tenha o
coração aberto e a mente vazia para aprender e
compreender que nesse exato momento sua vida
financeira está sendo desenhada pelo pincel que
são as palavras que saem da sua boca.
A melhor parte? Tudo aconteceu realmente rápido.
Se eu puder dar um salto ENORME em apenas 1
ano, imagine o que tipos de mudanças
extraordinárias que você também pode fazer?
Imprima a lista de Afirmações, mantenha-a num
lugar onde você verá todos os dias e pensa nelas
sempre que quiser.
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Não se force a fazer afirmações, faça por alegria,
diversão e porquê você acha prazeroso fazê-las.
Não force e nem se obrigue a fazer.
Escolha uma das Afirmações de Dinheiro que vibre
com você, mas certifique-se de pensar nela, ou de
declará-la com prazer e num ambiente onde as
pessoas também gostem das Afirmações.
Na Comunidade das Novas Pensadoras, que é a
Comunidade onde eu e as minhas alunas trocamos
afirmações e usamos as palavras todo o tempo
para criarmos dinheiro, criamos um ambiente
propicio para que as palavras se tornem reais.
E eu ainda te digo algo que é totalmente contraintuitivo e contra tudo que ensinam por ai, afinal
de contas, estou aqui para te apresentar UM
NOVO PENSAMENTO.
VOCÊ NÃO PRECISA ACREDITAR NAS
AFIRMAÇÕES PaRA ELAS FUNCIONAREM.
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Mas, Jaque, como assim?
Não precisa e eu vou te provar o motivo que você
não precisa acreditar.
Quantas vezes você ouviu alguém famoso dizer:
“eu jamais pensei que chegaria onde cheguei¨
Eu mesma, se alguém me dissesse há anos atrás
que eu teria centenas de alunas e faria milhares de
reais fazendo o que eu amo, eu não acreditaria.
Então, você não precisa acreditar pra fazer as
Afirmações. Ao contrário.
Você precisa simplesmente fazer para ver o
resultado e depois você acredita ou não. Simples
assim.
P.S.: Para você que deseja criar a possibilidade de
se tornar uma Nova Pensadora e participar dos
meus grupos e treinamentos, eu tenho algumas
Afirmações Especiais pra você no final. Fica
comigo.
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O NÍVEL FINANCEIRO CONSCIENTE
DO MOMENTO
Eu separei as Afirmações de acordo com o seu
nível financeiro consciente do momento.
E o que é Nível Financeiro Consciente do
Momento?
As pessoas possuem níveis
Consciência de Dinheiro.

diferentes

de

O que as faz diferenciar o muito do pouco. Pra
algumas pessoas 100 mil reais vai ser pouco e pra
outras muito.
Outro dia eu vi um conhecido meu dizer que estava
deprimido porquê faturou apenas UM MILHÃO E
DUZENTOS MIL sendo que a expectativa dele era
de DOIS MILHÕES.
E ele havia ficado deprimido com mais de UM
MILHÃO NA CONTA.
E o que eu quero te dizer com isso é que a sua
felicidade ou angústia em relação a dinheiro não
está na quantidade e sim no seu Nível Financeiro
Consciente.
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O NÍVEL FINANCEIRO CONSCIENTE
DO MOMENTO
Você ficaria feliz com 1 milhão na sua conta?
Pra muita gente faturar isso seria triste, assim
como foi pra esse conhecido. Interessante, ne?
Pode ser que o seu Nível Financeiro Consciente
seja muito pra você e pouco pra alguém.
E pensando no seu Nível Financeiro Consciente
que eu fiz Afirmações por níveis de Consciência.
Vamos fazer um exercício juntas?
Como vai funcionar?
Você vai olhar agora quanto tem na sua conta e
usar a Afirmação que mais se aproxima desse valor
pra que esse valor se multiplique nos próximos
meses.
Combinado?
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MENOS DE R$ 5.000
Se o valor que tem na sua conta hoje é MENOS que
5 mil reais. Essa é a sua Afirmação:

DINHEIRO É UM
RECURSO
ILIMITADO
E ESTÁ SEMPRE
FLUINDO NO MEU
CAMINHO.
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MAIS DE R$ 5.000 E MENOS DE R$ 10.000
Se o valor que tem hoje na sua conta é mais de 5
mil reais e menos de 10 mil reais. Essa é a sua
Afirmação:

EU SOU UM IMÃ
E ATRAIO
DINHEIRO DE
FORMAS
PREVISTAS E
TAMBÉM DE
FORMAS
INESPERADAS.
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MAIS DE R$ 10.000 E MENOS DE R$ 20.000
Se o valor que tem hoje na sua conta é mais de 10
mil reais e menos de 20 mil reais. Essa é a sua
Afirmação:

EU PERMITO QUE
O DINHEIRO
ENTRE E CIRCULE
FACILMENTE
EM MINHA VIDA.
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MAIS DE R$ 20.000 E MENOS DE R$ 50.000
Se o valor que tem hoje na sua conta é de mais de
20 mil reais e menos de 50 mil reais. Essa é a sua
Afirmação:

EU RECEBO MUITO
DINHEIRO POR
SER VALIOSA
COMO EU SOU.
ESTOU PRONTA
PRA MULTIPLICAR.
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MAIS DE R$ 50.000 E MENOS DE R$ 100.000
Se o valor que tem na sua conta hoje é de mais de
50 mil reais e menos de 100 mil reais. Essa é a sua
Afirmação:

TODOS OS DIAS
ACONTEÇA O QUE
ACONTECER
ESTOU ATRAINDO
MAIS E MAIS
DINHEIRO Para
MINHA VIDA.
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MAIS DE R$ 100.000 E MENOS DE R$ 200.000
Se o valor que tem na sua conta hoje é de mais de
100 mil reais e menos de 200 mil reais. Essa é a
sua Afirmação:

ESTOU PRONTA
E RECEPTIVA
PARA RECEBER
TODA A RIQUEZA
MATERIAL E
ESPIRITUAL QUE O
UNIVERSO DESEJA
ME ENTREGAR.
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MAIS DE R$ 200.000 E MENOS DE R$ 300.000
Se o valor que tem na sua conta hoje é mais que
200 mil reais e menos que 300 mil reais. Essa é a
sua Afirmação:

É SEGURO SER
UMA MULHER
ABSOLUTAMENTE
RICA.
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MAIS DE R$300.000 E MENOS DE R$ 500.000
Se o valor que tem na sua conta hoje é de mais de
300 mil reais e menos de 500 mil reais. Essa é a
sua Afirmação:

PESSOAS AMAM
ME PAGAR E ELAS
GANHAM MAIS DO
QUE EU COM O QUE
EU OFEREÇO.
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MAIS DE R$500.000 E MENOS DE R$ 1.000.000

Se o valor que tem na sua conta hoje é de mais de
500 mil e menos de 1 milhão de reais. Essa é a sua
Afirmação:

SEMPRE HÁ
MUITO MAIS
DINHEIRO A SER
RECEBIDO E EU
PERMITO QUE ELE
FLUA PARA MIM E
DE MIM PARA O
MUNDO.
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Agora eu tenho mais 2 Afirmações poderosas a
respeito de Dinheiro que você pode usar todos os
dias e quanto quiser que vai te trazer dinheiro em
forma de: presentes, descontos, bônus, promoções,
prêmios e abrir a sua consciência financeira para o
recebimento.
Você pode usar essas 2 Afirmações a hora que
você quiser durante o seu dia, repetindo-as ou
simplesmente pensando nelas.
Receba essas duas afirmações como se fosse um
presente para você:
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EU RECEBO
RIQUEZAS
INFINITAS DE
FONTES
INFINITAS
ATRAVÉS DA
CRIATIVIDADE
ILIMITADA DO
UNIVERSO.
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QUANTO MAIS
DINHEIRO TEM
MAIS
DINHEIRO VEM.
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AFIRMAÇÕES BÔNUS
Criei mais 5 Afirmações Poderosas especialmente
para você que está criando de fazer parte do meu
Curso O NOVO PENSAMENTO e da Comunidade
das Novas Pensadoras:
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QUERIDO
UNIVERSO,
ESTOU PRONTA
PARA CRIAR E
OFERECER
O VALOR MUITO
ALÉM DA
INSCRIÇÃO.
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EU ME INSCREVO
E RECEBO 7X7 MIL
MULTIPLICADO
DE VOLTA.
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SOU MUITO
GRATA AGORA
POR TER A
POSSIBILIDADE
DE ME TORNAR
UMA NOVA
PENSADORA.
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O DINHEIRO
QUE MEREÇO
PARA OS CURSOS
QUE DESEJO
CHEGA A MIM
COM FACILIDADE
E GLÓRIA.
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É SEGURO,
ALEGRE E
DIVERTIDO
INVESTIR EM
MIM MESMA.
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A nossa jornada juntas está apenas começando.
Me siga nas redes sociais, clicando nos botões
abaixo:

/JAQUELINESALLESOFICIAL

CLIQUE PARA ME SEGUIR NO INSTAGRAM

/JAQUELINESALLESOFICIAL

CLIQUE PARA ME SEGUIR NO YOUTUBE

/JAQUELINESALLESOFICIAL

CLIQUE PARA ME SEGUIR NO FACEBOOK
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CONHEÇA JAQUELINE SALLES, CRIADORA
DO MÉTODO O NOVO PENSAMENTO
Jaqueline Salles é professora de desenvolvimento
pessoal de mulheres que têm um novo
pensamento, ajudando elas a encontrarem a sua
essência,
ressignificarem
suas
vidas
e
conquistarem os seus sonhos, livres de culpa e
comparações. Uma verdadeira transformação em
30 dias.
Ela compartilha o conhecimento
de 10 anos trabalhando com
desenvolvimento pessoal, sua
própria
experiência
de
transformação de vida e de
centenas de mulheres que já
vivenciaram o método.
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