
 www.atho.life 
 Mentalização - Saúde 
 Felipe Chagas - 09/02/2022 

 Meu  corpo  é  o  meu  templo.  É  o  meu  veículo  neste  experimento  de  frequências  densas.  Sou 
 grato  pelo  potencial  do  meu  corpo  em  captar  as  energias  necessárias  para  o  seu  pleno 
 funcionamento.  Sou  grato  pelo  meu  corpo  habitar  a  minha  alma  e  o  meu  espírito  nesta 
 passagem de aprendizado. 

 Neste  momento  eu  abro  um  canal  de  comunicação  direto  e  consciente  com  cada  partícula 
 do  meu  corpo.  Eu  compreendo  que  cada  partícula  do  meu  corpo  é  consciência,  afinal  tudo  é 
 consciência.  A  minha  essência  primordial  reconhece  apenas  a  saúde,  porque  ela  é  divina. 
 Eu  sou  a  Saúde  plena  e  a  Vida.  A  partir  deste  momento,  cada  vez  que  a  minha  mente 
 inferior  tentar  me  sabotar  na  frequência  da  doença,  instantaneamente  a  minha  essência 
 divina converterá tal condição em saúde plena e perfeição. 

 Neste  momento  eu  retiro  qualquer  comando  ou  influência  consciente  ou  inconsciente  da 
 minha  mente  inferior  sob  as  partículas  do  meu  corpo.  Agora,  apenas  a  minha  Verdadeira 
 Essência,  criada  e  iluminada  pela  Fonte  Divina  tem  poder  e  influência  em  cada  partícula  do 
 meu  corpo.  A  partir  deste  momento  este  canal  estará  aberto  apenas  para  a  minha  Essência 
 Divina  ou  para  a  Fonte  Criadora.  Um  campo  de  luz  cerca  o  meu  corpo,  o  blinda  de 
 interferências  eletromagnéticas  indesejadas,  este  é  um  campo  de  alta  vibração  regenerativo 
 e protetivo. 

 A  consciência  do  meu  corpo  físico,  que  antes  recebia  informações  de  forma  desorganizada 
 e  inconsciente  da  minha  mente  inferior,  agora  só  aceita  informação  de  saúde,  regeneração, 
 força,  perfeita  harmonia  e  plenitude.  As  minhas  células  se  regeneram  em  perfeição  porque 
 a Força Divina incide na saúde do meu corpo físico na presença do Eu Sou. 

 A  vibração  de  cada  partícula,  molécula  e  célula  do  meu  corpo  estão  sobre  o  alento  da  Fonte 
 Divina.  Cada  vibração  e  pulsação  é  uma  manifestação  do  Sopro  Divino.  A  capacidade  de 
 perceber  que  Eu  Sou  a  Presença  da  saúde  plena  é  a  manifestação  do  sopro  Divino,  que 
 ilumina meu espírito, minha alma e todo o meu ser. 

 Eu  perdoo  todas  as  vezes  que  agredi  o  meu  corpo  físico,  todas  as  vezes  que  utilizei 
 consciente  ou  inconscientemente  qualquer  substância  ou  alimento  nocivo.  Eu  me 
 comprometo  a  cuidar  bem  do  meu  corpo  físico,  da  minha  casa  espiritual.  Eu  tenho  coragem, 
 disciplina  e  vontade  de  ir  além.  O  meu  corpo  é  um  veículo  perfeito  para  este  momento  de 
 aprendizado. 

 Este  novo  padrão  de  frequência  ao  que  me  conecto  está  cada  vez  mais  presente.  É  um 
 grande  passo  de  unificação  do  meu  corpo  com  o  Divino.  Por  isso  o  meu  corpo  é  sagrado, 
 nele  habita  um  fractal  do  Divino,  uma  parte  do  Todo.  O  meu  corpo  é  ferramenta  para  a 
 manifestação  da  consciência  Divina  e  através  dele  é  emanada  a  Radiação  brilhante  da 
 Fonte criadora. 



 O  meu  corpo  físico  tem  a  capacidade  regenerativa,  tem  a  capacidade  de  expulsar  todos  os 
 elementos  tóxicos  e  nocivos  introduzidos  em  alimentos  e  em  produtos  artificiais  criados  pelo 
 homem.  O  meu  DNA  é  blindado  a  qualquer  tipo  de  interferência  negativa.  Meu  DNA  só  pode 
 ser ascendido nos anseios da Consciência Divina. 

 Eu  desperto  a  minha  autoridade  sobre  o  meu  corpo  físico  através  da  Fonte  Divina  e  coloco 
 cada  partícula,  molécula  e  célula  do  meu  corpo  sob  o  amparo  da  Sua  luz.  Através  da  Força 
 Infinita  Eu  Sou  a  consciência  da  saúde  perfeita,  juventude  eterna  e  beleza.  Através  de  Ti  o 
 meu  corpo  se  glorifica,  para  depois,  em  forma  sutil  ascender,  até  a  chegada  do  momento  do 
 retorno. 


