


Relacionamentos, 

nosso maior desafio!



Foco no olhar!



Co-criação de uma nova 

realidade
. Essa técnica pode ser utilizada para co-criar qualquer realidade

que se deseja.

. Lei de Ação e Reação: tudo que jogamos para o Universo,

retorna para nós, portanto atenção para co-criar bênçãos para

você e para todos. Escolha co-criar com amor e luz!

. É importante fazer diariamente (no mínimo uma vez por dia,

quanto mais fizer, melhor), por um período, essa técnica para

obter resultados abençoados. Também é fundamental ‘alinhar

toda a energia’ no sentido do que se deseja alcançar.

. Importante: Pense, aja e fale, mantendo-se alinhado com o que

você está co-criando.



Meu bem x Meus bens



Relacionamentos = oportunidade 
de aprendizado

O desafio do relacionamento é 
um gigantesco convite ao amor, a 

fim de alcançar a plenitude 
existencial.

Espírito Joana de Ângelis





Estamos sempre relacionando 
com tudo

. Tudo que fazemos e vivenciamos na vida, fazemos e vivenciamos
através dos relacionamentos. Relacionamos com tudo e todos em
nossa vida. Neste momento você está se relacionando com o espaço,
sala, quarto, carro, etc. Onde for que você esteja você está se
relacionando com o seu pensamento, seu corpo, sua respiração, sua
casa, seu cidade, seu país, o mundo, trabalho etc. Você se relaciona
com tudo na sua vida, absolutamente tudo. O que defini a sua vida é
o seu relacionamento com tudo. A pergunta é como que você está se
relacionando com a vida, com você mesmo, com a sua família,
amigos, parentes, namorada(o), marido, esposa, dinheiro, trabalho,
saúde etc?



Como você se relaciona com você?

• Relacionamento é tudo. Do seu mundo
interno para o seu mundo externo. Você
encontra a resposta para a pergunta sobre
quem você é quando você começa a perceber
e observar o seu relacionamento com você
mesmo.



Exercício do Espelho 

Ao menos uma vez por dia, olhe dentro dos 

seus olhos no espelho e diga: “Eu te amo. Eu 

te amo de verdade.” 

O que posso fazer hoje por sua 

felicidade?Como posso fazer você feliz hoje?”



Como você se relaciona com você?
• No mundo de hoje é muito comum ouvir as pessoas 

dizerem “Eu não tenho tempo nem pra mim” Isto é o que 
eu chamo de ignorância do ser, ou seja, o ato de ignorar 
você mesmo. Você é tudo que você tem pra vivenciar esta 
experiência chamada vida. Você sabia que não há nada 
mais importante neste mundo que o relacionamento de 
você com você mesmo? Pois a sua experiência do mundo 
depende exatamente deste relacionamento.



Como você se relaciona com você?

• Muitas pessoas têm dificuldade com todos os tipos de 

relacionamento. A maioria se sente sozinho e está em 

busca de um companheiro ou companheira. O 

problema é que não há como se relacionar bem com 

os outros sem primeiramente aprender a se relacionar 

bem consigo mesmo.

• Por isto a importância de refletir sobre o 

relacionamento com você mesmo. A chave para o 

bem-estar em relacionamento com tudo na vida está 

no relacionamento com você mesmo.



Como você se relaciona com você?



Como você se relaciona com você?

• Lembre-se que a sua vida não se trata do que os outros pensam e 
falam de você. A sua vida se trata do que você pensa e fala de você 
mesmo. Isto é o que defini o seu relacionamento com você mesmo. 
Um bom relacionamento com tudo e todos começa com um bom 
relacionamento com você mesmo.

• Relacionamento de você com você mesmo: Perceba que o 
relacionamento que você tem com você mesmo depende 
totalmente do que você acredita sobre você. Infelizmente a nossa 
existência é rodeada de camadas de mentiras que afetam todos os 
aspectos da nossa vida.



Como você se relaciona com você?



Como você se relaciona com você?

• Relacionamento é algo bem mais amplo: você se 

relaciona com tudo que você pode ver, tocar, 

sentir e pensar, começando com seus 

pensamentos, sentimentos, seu corpo, cabelo, 

roupas etc. Você convive 24 horas com o seu 

corpo, você interage com o mundo físico através 

do seu corpo, então perceba que é mais fácil viver 

e interagir com o mundo físico se você tem um 

bom relacionamento com seu corpo.



Eu me amo!!!



Sociedade x padrões

• A nossa sociedade cria e vende muito bem os 

conceitos do corpo, cabelos e roupas perfeitas e 

quando você não se enquadra nesses conceitos, 

você entra em crise de relacionamento com o 

seu corpo. Muitas pessoas têm péssimo 

relacionamento com a casa, a cidade e o país 

onde moram. Muitas estão em crise com o 

trabalho e com as atividades que exercitam.



Sociedade x padrões



Sociedade x padrões



Sociedade x padrões



Queremos ser amados e amar
Em todos os relacionamentos, o que buscamos é amar 

e sermos amados. Você quer amar o seu corpo, seu 

cabelo, família, amigos, companheiros, você quer amar 

seu trabalho e suas atividades. O problema é que você 

quer amar todos dentro de um padrão de crença e 

realidade que na maioria das vezes são as realidades 

dos outros. Você olha para suas roupas, cabelos, casa, 

família e trabalho com insatisfação porque não estão 

dentro dos padrões que alguém definiu.



Alma gêmea x algema



Amor  e Relacionamento

• Nós seres humanos temos a necessidade de 

registrar a nossa passagem e a nossa história, ou 

seja, precisamos que alguém saiba que 

estávamos aqui. É por isto que começamos a 

escrever nas pedras, temos agendas para 

registrar os eventos da nossa existência e às 

vezes, quando ninguém está olhando, cavamos o 

nosso nome numa árvore. Mas sabe o que 

gostamos mesmo? É de ter alguém para ser uma 

testemunha diária da nossa vida.



Por que os animais foram crescendo???



Quando estamos alinhados com nossa 

essência divina nos relacionamos melhor!



Algumas dicas para construir 
relacionamentos saudáveis

• Acredite que temos um Ser Maior que cuida de tudo e todos!

• Auto-aprimoramento constante / Auto estima elevada 

• Alegria / Amor / compaixão / aprenda a perdoar 

• Foco no presente! Deixe o passado no passado!

• Aceitação / respeito / apoio mútuo

• Gratidão 

• Não leve nada para o lado pessoal

• Elogie mais / critique menos / foque no amor 

• Evite gerar expectativas 



CONVITE
Co-criem novas realidades, escolham fazer diferente, 

abrir espaço para a alegria, o amor e a compaixão 
chegar e ficar. Tudo só acontece com a nossa 

permissão.

GRATIDÃO!!!! 



EXERCÍCIOS PARA CRIAR 

RELACIONAMENTOS ABENÇOADOS

• Co-criação de uma nova realidade

• Iniciando um relacionamento 

abençoado com você mesmo

• Preparando-se para um novo 

relacionamento



Co-criação de uma nova realidade – 1/2

. Essa técnica pode ser utilizada para co-criar qualquer 

realidade que se deseja. 

. Lei de Ação e Reação: tudo que jogamos para o Universo, 

retorna para nós, portanto atenção para co-criar bênçãos 

para você e para todos. Escolha co-criar com amor e luz! 

. É importante fazer diariamente (no mínimo uma vez por 

dia, quanto mais fizer melhor), por um período, essa técnica 

para obter resultados abençoados. Também é fundamental 

‘alinhar toda a energia’ no sentido do que se deseja 

alcançar.

. Importante: Pense, aja e fale, mantendo-se alinhado com o 

que você está co-criando. 



CO-CRIANDO UMA NOVA REALIDADE – 2/2
1) Sentar confortavelmente. Visualizar uma luz que envolve todo o corpo.

2) Visualizar um ponto acima a cabeça.

3) Sem mover a cabeça, tente enxergar esse ponto acima da cabeça ‘forçando
delicadamente a sua visão’ para cima.

5) Depois de algum tempo você vai sentir um cansaço visual, seus olhos vão começar a
piscar e você vai desejar fechar os olhos. Feche os olhos e mantenha os mesmos fechados.

6) Afirme (verbal ou mentalmente afirme):

‘A cada respiração, eu vou ficando mais e mais relaxado... Quanto mais eu respiro, mais eu 
relaxo...’. Vá repetindo... repetindo até se sentir profundamente relaxado.

7) Co-crie sua nova realidade em todas as áreas da sua vida, afirmando (verbal ou 
mentalmente) sempre no presente, sentindo a alegria e o prazer e visualizando tudo 
acontecendo agora. Faça afirmações claras para a sua mente.

9) Após terminar de co-criar a sua nova realidade, inicie uma contagem de 1 a 5 e determine 
que quando você chegar no número cinco, você vai abrir os olhos se sentindo muito mais 
confiante, alegre, saudável e pleno. 

10) Inicie a contagem: 1, 2, 3, 4, 5. Abra os olhos se sentindo muito confiante, alegre, 
saudável e pleno!!!!!



INICIANDO UM RELACIONAMENTO ABENÇOADO 

COM VOCÊ MESMO – 1/4

Para ancorar energia de luz e amor, pode ser utilizada a técnica de 
‘Criação de uma Nova Realidade’. Ao utilizar essa ferramenta, 
visualizar durante a prática, as situações em que você está se 
preenchendo com alegria, amor, prazer, celebrando a vida!

Importante: Pense, aja e fale, mantendo-se alinhado com o que você 
está co-criando. 

É fundamental construir um abençoado relacionamento com você 
mesmo e então se preparar e abrir espaço para o novo chegar, caso 
seja esse a sua vontade.

Envie mensagens de alegria, prazer e paz para o campo vibracional.

Se preencha primeiro com toda a sorte de bênçãos.

Escolha estar bem e feliz, honrando você!

Foque num novo e abençoado relacionamento com você!!!



INICIANDO UM RELACIONAMENTO ABENÇOADO 

COM VOCÊ MESMO – 2/4

1. Inicie um namoro com você mesmo. Honre esse momento. 

2. Não traga a energia do passado.  Cuide dos seus pensamentos, 
palavras e ações. Deixe a energia deletéria transmutar. 

3. Permita abrir espaço para o novo e prepare-se para ele.

4. Ore, medite,  faça as suas práticas espirituais.

5. Desfrute da sua companhia. Aprenda que ela é a sua melhor 
companhia.

6. Faça coisas que aprecia: pintar, cantar, dançar, ler, ir ao cinema, 
assistir um bom filme, etc. 

7. Se desejar encontrar amigos, vá ao encontro pelo prazer do 
encontro e não por carência.



INICIANDO UM RELACIONAMENTO ABENÇOADO COM 
VOCÊ MESMO – 3/4

08. Aproveite esse tempo para você se conhecer melhor, investir em algo 
que sempre desejou, como por exemplo: fazer um curso de especialização 
ou retomar um abençoado projeto, etc.

09. Organize o seu espaço externo: jogue fora o que não lhe serve mais, doe 
o que for possível, se for objetos ou registros que evocam lembranças 
dolorosas, se desfaça das mesmas.

10. Organize o seu espaço interno: orando, meditando e fazendo suas 
práticas espirituais com amor e disciplina, nutrindo-se com a sua presença e 
de pessoas queridas.

11. Preencha-se de luz!!!!

12. Faça o exercício de co-criar uma nova realidade: visualize-se em 
situações em que você celebra a vida, sentindo-se alegre, pleno e feliz!!!!



INICIANDO UM RELACIONAMENTO ABENÇOADO COM 
VOCÊ MESMO – 4/4

‘NÃO SEJA SOLITÁRIO, PERMITA-SE SER SOLIDÁRIO!’

. Vá ao encontro de irmãos mais necessitados, leve seu sorriso, seu 
abraço, seu conforto através da sua doação. Se for o caso, junte-se a 
outros irmãos queridos e compartilhe amor e gentileza. Você vai 
perceber que quando nos juntamos a irmãos com os mesmos ideais e 
vamos ao encontro de outros irmãos, não há espaço para a solidão. A 
vida fica mais bela e leve!

‘DEIXE FLUIR!’

Não segure nada! Deixe chegar o que tem que chegar, deixe ir o que 
tem que ir. 

É O QUE É AGORA! Baile com o Universo!!!!



FONTES CONSULTADAS
1) Rex Thomas:  www.rexthomas.com.br/

2) Hipnoterapeutas: Guilherme Alves e Lucas Naves: sites e canais Internet

3) Louise Hay: Exercício do Espelho

4) Louise Hay e David Kessler:  Livro: Você pode curar seu coração
. Exercício do Espelho

5) Blog Padre Léo Eterno : www.padreleoeterno.com

6) Padre Fábio de Melo: sites diversos

7) Momento espírita: www.momento.com.br/
. Citação de Joana de Ângelis no texto:  O desafio do relacionamento

http://www.rexthomas.com.br/
http://www.padreleoeterno.com/
http://www.momento.com.br/


Avelina Ferreira de Almeida – Terapeuta Holístico

Telefone: (61) 99903-4727 

. Hipnoterapeuta 
. TVP – Terapia de Vidas Passadas  

.  Cosmologia  Transpessoal  
. Reiki  

. Magnified Healing
. Terapia floral


