
Acessando a minha

    Ela está ao nosso alcance.
    Só que, às vezes, a gente esquece que ela existe e está ali 
 bem pertinho, dentro da nossa mente e do nosso coração,
esperando ser libertada para nos ajudar a superarmos os
desafios que a vida apresenta.
   Que tal vivermos a nossa positividade intensamente?
   Você quer?
    Se nós quisermos, poderemos acessar a nossa
positividade e superarmos qualquer problema, porque nós
 já fizemos isso várias vezes na vida.
   Pare para pensar. Tenho certeza que vai lembrar de vários
momentos nos quais usou a sua força de superação e
venceu os problemas.
   Vou perguntar de novo.
   Você quer acessar a sua positividade junto comigo?
   Responda com convicção:

                  Eu quero!

positividade

Quando uma pessoa

se conscientiza do que

quer e enxerga

suas potencialidades

passa a agir sobre

os acontecimentos

da vida e não apenas

reagir ao que

lhe acontece.

Então, fique comigo.
Porque, se você quiser,

eu estarei com você.

Você sabe onde está a nossa positividade?

com

1© Denise Custodio Terapeuta - reprodução proibida



Resumindo a história...
 

        Eles eram os defensores de um reino e tinham que enfrentar muitos perigos o
tempo todo.
        Todas as vezes que se viam em uma situação muito difícil eles gritavam: 

            Aí, eles se enchiam da força do compromisso de protegerem todos do reino e se
protegerem também, da força da coragem, da força da fé em si mesmos, da força da
esperança e venciam qualquer ameaça à harmonia no reino de Etérnia.

Fim da história.

Acessando a minha
positividade

Você conhece
esses personagens?

Sim?  :)              Não?  :]

She-Ha

He-Man

Tudo bem vou contar para você.
        Eles eram os protagonistas de uma série de desenhos infantis lançada em
1976. Por isso você não conhece.

Eu tenho a força!

com

Entendi.
Você ainda

não tinha nascido
nessa época ;)
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...assim?

Acessando a minha
positividade

:

Se eu disser para você que gritar:
Eu tenho a força!,

pode ajudar a ativar a positividade.
Você acredita?

 
Todas as pessoas têm dentro de si uma
força gigantesca.
Essa força é capaz de mostrar com clareza
os caminhos a seguir, as soluções possíveis
e a melhor maneira de superar e vencer
os desafios da vida e até as enfermidades
físicas ou emocionais.
Mas, ela precisa de sua permissão para
brilhar, se revelar e ajudar a construir a vida
que você quer e merece.

Acredite!
Para que a mudança

aconteça, na nossa vida, é preciso
acreditar que temos a força para

fazer acontecer.
Acreditar que é possível!

Se você se sente assim ou
conhece alguém que se sente,

preste atenção a essa ótima notícia.

Como tem sido na vida real para você?
Assim  ou...

com
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Acessando a minha
positividade

respirar
faz bem para o corpo

e para a mente

relaxar
se l ibertar  das tensões

ouvir música
re laxar a mente

fazer mudras
a harmonia em suas mãos

Ajuda no controle da impulsividade e desequilíbrio emocional.
Desliga o piloto automático.
Diminui a ansiedade.
Ajuda na tomada de decisões.

   Emocionais
1.
2.
3.
4.

   Alguns benefícios da respiração profunda.

Vou contar para você os benefícios físicos e emocionais das ferramentas
terapêuticas, comprovados pela física quântica e pela neurociência, que usaremos

para ativarmos a positividade que existe em nós!

com
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Melhora as frequências cardíacas e respiratórias.
Ajuda a equilibrar a pressão arterial.
Ajuda a suportar dores crônicas.
Alivia dores de cabeça.

   Físicos
1.
2.
3.
4.

Melhora o funcionamento dos intestinos e da digestão.
Melhora a capacidade pulmonar.
Coração menos estressado e pressão arterial equilibrada.
Melhora a memória.
Melhora a qualidade do sono.

   Físicos
1.
2.
3.
4.
5.

   Alguns benefícios do relaxamento.

Melhora a saúde do coração.
Fortalece o sistema imunológico.
Reduz a tensão muscular e alivia a dor crônica.
Melhora a qualidade do sono.

   Físicos
1.
2.
3.
4.

Reduz o risco de depressão.
Melhora o humor.
Diminui o stress e tensões emocionais.
Aumenta a capacidade de concentração.

   Emocionais
1.
2.
3.
4.

   Alguns benefícios de ouvir música relaxante.

Ajuda na recuperação da depressão e síndrome do pânico.
Melhora o humor.
Melhora os distúrbios do comportamento.
Gera motivação e afetividade.

   Emocionais
1.
2.
3.
4.

   Alguns benefícios dos mudras

Faz com que o fluxo de oxigênio chegue a todas as células
do corpo com facilidade.
Equilibra os dois hemisférios cerebrais e acalma o
sistema nervoso.
Melhora a qualidade do sono.

   Físicos
1.

2.

3.

Cria um circuito energético de baixa-voltagem que auxilia
a concentração.
Aumenta autoestima e promove coragem.
Desliga o piloto automático.

   Emocionais
1.

2.
3.

 Mudras são gestos que fazemos com as mãos que guiam
o fluxo de energia que percorre o nosso corpo para áreas
específicas do cérebro. Ao realizar os mudras é possível
sentir e equilibrar esse fluxo da energia, estabelecendo
circuitos energéticos que promovem muitos benefícios
físicos e emocionais.
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Acessando a minha
positividade

afirmar
cr iar  estados

mentais  posit ivos meditar
jornada rumo

à intel igência emocional

Conduz à harmonização interior.
Melhora a qualidade do sono.
Promove reprogramação mental e emocional.
Liberta de crenças limitantes.

   Emocionais
1.
2.
3.
4.

ouça música
relaxante

faça o
jnana mudra

medite

   Alguns benefícios das afirmações.

Promove bem-estar físico.
Fortalece o sistema imunológico.
Reduz a tensão muscular e alivia a dor crônica.
Melhora a disposição

   Físicos
1.
2.
3.
4.

com
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   Alguns benefícios da meditação.

Melhora a qualidade do sono
Fortalece o sistema imunológico.
Reduz a tensão muscular e alivia a dor crônica.
Melhora a disposição.

   Físicos
1.
2.
3.
4.

Reduz pensamentos vagos, tira do piloto automático.
Promove pensamentos positivos.
Promove bem-estar psicológico.
Ajuda a reduzir a procrastinação.
Liberta de crenças limitantes.

   Emocionais
1.
2.
3.
4.
5.

Somos o que pensamos, acreditamos e afirmamos.
A cada novo pensamento criamos estados físicos, mentais
e emocionais com os quais teremos que conviver.
A melhor opção é pensar, acreditar e afirmar positivamente.

Diferentes ferramentas terapêuticas promovem os mesmos benefícios físicos e emocionais, potencializando a
conquista do autoconhecimento e da harmonização interior, através da ativação da positividade que existe na
mente e no coração de todas as pessoas.

relaxe o
corpo todo

respire
profundamente

afirme
coisas

positivas
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Acessando a minha
positividade com
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Vivência Terapêutica

a harmonia em suas mãos

 Agora, que você sabe como é importante ativar a positividade, peça o consentimento do coração e

da razão para que você comece a libertar a  sua positividade e não pare nunca mais. Use essas

ferramentas terapêuticas, que apresentei para você, e adquira os novos hábitos; os hábitos

positivos que vieram para ficar em sua vida. 

Acessando a minha positividade na prática!

Chegou a hora de fazer tudo junto e sentir o profundo bem-estar físico e emocional que proporcionam  :)

Eu tenho a força!

1. Coloque uma música suave para tocar.

2. Sente-se confortavelmente.

3. Respire profunda e suavemente.

4. Expire suavemente pelo nariz ou pela boca.

5. Enquanto respira, relaxe cada parte do seu corpo, dos pés até a cabeça.

6. Faça o Jnana mudra  (imagem na página anterior).

7. Preste atenção à melodia.

8. Afirme mentalmente com convicção: Tudo, em mim, se equilibra;

                                                                            tudo, em mim, se regenera;

                                                                            tudo, em mim, se fortalece!

 9. Faça isso por alguns minutos, 10 no mínimo.

 10. Quando a música acabar, movimente lentamente cada parte do seu corpo, dos

       pés até a cabeça, e espreguice.

 11. Abra os olhos lentamente.

 12. Afirme em alto e bom som: 
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Acessando a minha
positividade

       Tudo isso reunido, levará ao seu cérebro os
estímulos para você se reinventar e transformar a
sua vida. O que só acontecerá, se você se permitir
viver essa experiência transformadora.
        A Série Terapêutica Conexões está no meu canal
do                             Denise Custodio Terapeuta. 

:

       Ultimamente, tenho observado muitas das dificuldades que as pessoas enfrentam para superarem os problemas.

       Percebi nos atendimentos terapêuticos, no convívio e observação das pessoas nos mais diferentes ambientes e,

principalmente, nos noticiários que as pessoas estão, de maneira geral, desconectadas da sua positividade.

        Revelam em suas falas e atitudes que perderam a bússola que ajuda a  chegar até o caminho da harmonização
interior e, consequentemente, da saúde física e emocional.
        Então, eu criei a Série Terapêutica Conexões. São 22 áudios com os quais você vai respirar, relaxar e se

reinventar.

       Quando as pessoas se conectam com a sua essência (forte, corajosa e amorosa) e com as fontes de positividade que

existem no Universo, começam a se libertar do ciclo vicioso dos sentimentos, pensamentos e atitudes negativas.

E começam a construir o ciclo virtuoso dos sentimentos, pensamentos e atitudes positivas.

       As conexões podem ajudar você, as pessoas que você ama e os seus amigos a se curarem das enfermidades

emocionais já instaladas ou prevenir estados emocionais desarmônicos.

       Coloquei todo o meu conhecimento sobre física quântica e neurociência, somado aos 17 anos de experiência de

prática terapêutica, à sua disposição nessa série; para que você, as pessoas que você ama e seus amigos possam

elevar e manter os sentimentos, pensamentos e atitudes na frequência do equilíbrio e da sua saúde.

11     98073-9190 @denise_custodio_terapeuta @alecrimfeitoamaoeterapiasnaturaiswww.alecrimterapiasturais.combr

Abra espaço para a positividade na sua vida!

Nos meus 17 anos de clínica terapêutica, sempre me preocupei em motivar as pessoas a ativarem
a positividade, pois sei que ela é o caminho para a harmonização interior. 

com

Toque em uma das imagens ao lado e comece a se conectar.

Um abraço afetuoso,
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Quer conhecer melhor o meu trabalho ou entrar em contato comigo?
É só tocar nas imagens abaixo
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