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Scaricare online book Italiani DNA Milionário Elainne
Ourives , Através da reprogramação mental e de DNA, o ser
humano é capaz de conquistar tudo o que deseja em sua vida:
paz, saúde, felicidade, tranquilidade e até dinheiro. Tudo isso
faz parte da física quântica, das Leis do Universo e do poder
da energia, e é possível para todos, mas é preciso se dedicar,
acreditar e entrar em equilíbrio. Com o Modelo Quantum
Hertz Ourives, você será capaz de sair do looping de
negatividade, pensamentos ruins, frustrações, traições e
desamparo para uma vida maravilhosa, positiva e feliz. A
partir da Técnica Hertz, no Modelo Quantum Hertz Ourives,
você aprenderá todos os segredos para elevar a frequência
vibracional, reprogramar quanticamente seu DNA escapando
das energias ruins e elevar o seu potencial energético a nível
de Universo, alcançando alta frequência para entrar em
ressonância com todos os seus sonhos numa troca de energia
e magnetizando as vontades do seu coração.
Você é capaz de viver e ter tudo o que sempre quis, e neste
livro Elainne Ourives lhe ensina:
• Como eliminar as barreiras da prosperidade;
• Os 7 princípios da cocriação da riqueza;
• Como vibrar em sintonia com a energia do Universo;
• Os 10 passos para a cocriação de sua realidade;
• Como desbloquear o acesso à energia da riqueza;
• Como reprogramar o seu DNA para um código milionário;
E muito mais.
Sobre a autora:
Elainne Ourives é ativista quântica, psicoterapeuta vibracional quântica, especialista em frequência
vibracional, reprogramadora mental e de DNA e especialista em medicina vibracional quântica.
Fundou A Hertz Academy e é a criadora da Técnica Hertz de reprogramação da frequência
vibracional, dos Treinamentos Holococriação, Cocriador Milionário, Alquimia do Amor,
Quanticamente Magra, Cérebro Quântico e Alta Frequência Vibracional. Também criou o
Hertzterapia, DNA Healing e DNA Cura Quântica. Depois de passar por um período conturbado e
uma depressão suicida, Elainne teve sua vida transformada por meio de um processo intenso de
alinhamento vibracio
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