
Entrando no Seu Futuro
1Meditação Caminhando

Ao combinar uma intenção clara com uma emoção 
elevada, você está desenhando o seu futuro e crian-
do a partir de um nível de consciência da quinta di-
mensão. Quando você se move para um novo 
estado de ser transmitindo uma nova assinatura 
eletromagnética, essa energia então colapsa o 
espaço e o tempo, e você começa a trazer o seu 
futuro para você. Em outras palavras, você não pre-
cisa caminhar para criá-lo – ele chegará até você!

Haverá outro som de sino e a música irá mudar, e eu 
vou pedir a você, então, para que entre em seu des-
tino novamente. Mais uma vez, você deve incorporar 
o seu futuro, e lembrar desse futuro a partir de um 
novo estado de ser. Ao se lembrar do seu futuro, 
você estará criando alterações neurológicas e genéti-
cas em seu cérebro e corpo, e estará ensi-nando o 
seu corpo como será esse futuro no momento pre-
sente enquanto você traz essa energia com você.

Um outro sino irá tocar e a música mudará nova-
mente. Você deve se centrar em seu cora-ção e, 
então, transmitir uma assinatura para o campo. E é 
neste momento que vou lhe pedir para que reafirme 
o seu estado de ser. Isso significa que você vai 
reconhecer e rea-firmar quem você já é.

E ao mudar a sua energia, ao elevar seu estado emo-
cional, você irá aceitar, acreditar e render-se aos 
pensamentos equivalentes ao seu estado emocional, 
e começará a progra-mar o seu sistema nervoso au-
tonômico a um novo destino.

Ao longo desta meditação, você me ouvirá dizer: 
"Eu sou..." e então cabe a você preen-cher os es-
paços em branco – Eu sou abundante, sou saudável, 
sou completo, sou um so-nhador lúcido, ou o que 
quer que você deseje. Mas primeiro você tem que 
se mover para esse estado elevado de ser para que 
possa programar o seu cérebro e o corpo subcons-
ci-entemente.

Então, vamos terminar a meditação e você terá a 
oportunidade de abrir os olhos e levar essa energia 
com você durante todo o dia.

Dr Joe

A Meditação Caminhando foi projetada porque, nor-
malmente, ao terminar a meditação sentada e retornar 
à sua vida com os olhos abertos, a pessoa deixava sua 
energia bem ali onde estava sentada, voltando assim 
para os programas automáticos que normalmente a 
definem. Com a Meditação Caminhando, você pode se 
manter consciente levando essa nova energia com você 
ao incorporar o seu futuro enquanto caminha e ao ao incorporar o seu futuro enquanto caminha e ao 
longo do seu dia quando acabar sua meditação camin-
hando.

Haverá certos pontos na meditação em que você estará 
em pé e tomará consciência do seu criativo quarto 
centro de energia. Ao tomar consciência do seu quarto 
centro, que é a interseção da alma e do coração, aquele 
lugar da totalidade, você começa a criar um cam-po 
magnético.

Uma vez que você tenha clareza sobre sua intenção, Uma vez que você tenha clareza sobre sua intenção, 
você está colocando informação – e toda frequência car-
rega informação – no campo. 

Então a música irá mudar, e você começará a caminhar 
com intenção. E ao carregar uma emoção elevada com 
você, e ao manter a sua intenção, você estará entrando 
em seu futu-ro.

Haverá o som de um sino e a música irá mudar. Então, 
vou lhe pedir para que pare e re-pouse a sua atenção no 
quarto centro novamente, que crie uma emoção elevada 
e, então, irradie essa informação para o campo.


