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Muitos de nós podemos ter pensamentos  
errados sobre o dinheiro,  
consciente ou inconscientemente,  
que podem criar muitos bloqueios na energia  
da prosperidade. 
Esses bloqueios vão parar o fluxo  
de prosperidade em nossas vidas. 
 
A Afirmação da Prosperidade foi escrita  
para eliminar esses autobloqueios e  
para nos motivar a praticar o ato de ‘dar e  
compartilhar’, convidando a prosperidade, a  
riqueza e o dinheiro para entrarem em nossas  
vidas. 
 
Durante a leitura, fique em pé, à vontade,  
coloque a ponta da língua no palato mole  
(Khechari Mudra). 
Olhe para o símbolo no topo da Afirmação e  
leia o texto. 
 
Mãos: pontas do polegar e do dedo médio  
juntas (Mudra do ‘Dinheiro Venha’) fazendo,  
ao mesmo tempo, 14 flexões suaves com os 
joelhos.  
 
Abaixo, observe a figura do mudra do dinheiro  
e a figura da língua tocando o céu da boca  
(palato mole). 
 
 

 
 

 

 
Afirmação para Prosperidade 

O Dinheiro é Bom (2x) 
O Dinheiro é Muito, Muito Bom (2x) 
Eu preciso de Dinheiro, 

Todo mundo precisa de Dinheiro, 
Toda Família precisa de Dinheiro 
Todo País precisa de Dinheiro, 
O Mundo Inteiro precisa de Dinheiro. 
Dinheiro você é Tudo, 

Dinheiro você é Saúde, 
Dinheiro você é Educação, 
Dinheiro você é Felicidade, 
Dinheiro você é Alegria. 

Dinheiro você é muito importante para Todos. 
 

Dinheiro você é muito importante para mim. 
Dar é Receber, seja o que for que EU ESTEJA Dando, 
mais EU ESTOU Recebendo. 

Quanto mais EU ESTOU Recebendo,  
mais EU ESTOU Dando, 
Esta é a lei de DEUS. 
EU ESTOU Dando Dinheiro, EU ESTOU Recebendo 

Dinheiro em Abundância 
EU ESTOU Dando Alimento, EU ESTOU Recebendo 
Alimento em Abundância, 
EU ESTOU Dando Amor, EU ESTOU Recebendo 

Amor em Abundância. 
EU ESTOU compartilhando e dando tudo o que EU 
ESTOU recebendo. 
DEUS me recompensará em abundância o que EU 

ESTOU compartilhando e dando, 
Esta é a lei de DEUS. 
    

Dinheiro flui até mim como um Rio. 
Dinheiro cai sobre mim como a Chuva. 

Dinheiro deságua sobre mim como uma Cascata. 
EU ESTOU com Dinheiro em abundância. 
DEUS abençoe a Mim, a Minha Família, a Minha 
Empresa com Abundância de Prosperidade, 

Abundância de Riqueza, Abundância de Dinheiro 
DEUS abençoe todas as pessoas, todas as famílias, 
todos os países com a energia da Abundância da 
Prosperidade, Abundância de Riqueza e  
Abundância de Dinheiro. 

DEUS permita a todos que vivam uma vida repleta de 
Alegria, Felicidade, Riqueza e Saúde. 
Permita que a sua bênção esteja com todos. 
DEUS, Obrigado(a), Obrigado(a), Obrigado(a) 
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