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KIT PARA A LIMPEZA DA MORADIA  
Orientações para o Cliente 

 
ORIENTAÇÃO 1 - Antes de dar início ao trabalho de limpeza da casa ou do ambiente de trabalho, a pessoa a 
realizar a limpeza deverá tomar as FÓRMULAS PARA PREPARAÇÃO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA: 
 
1. Fórmulas PREPARAÇÃO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA (PREPARAÇÃO A e B) – 2 frascos de vidro âmbar 

de 10 ml s/ gotejador. 
 
Ação: preparar e proteger a pessoa que irá realizar o trabalho de limpeza. 
 
Uso: Inicialmente, tomar o frasco PREPARAÇÃO A de uma só vez e após 10 minutos o frasco PREPARAÇÃO B, 
também de uma só vez. 

 
 
ORIENTAÇÃO 2 - Após 20 minutos de haver realizado a PREPARAÇÃO, iniciar o TRABALHO DE LIMPEZA DO 
AMBIENTE, com a Fórmula LIMPEZA DA MORADA: 
 
2. Fórmula LIMPEZA DA MORADA – frasco spray de 60 ml  

 
Ação – Limpa e remove bloqueios energéticos do ambiente, desobstrui empecilhos de convivência, elimina 

vampirizações, remove cargas inúteis, remanências de velhos hábitos e velhas atitudes que prejudicam a vida, 

remove manchas e resíduos (miasmas), energias negativas emitidas por pessoas, por baixas entidades astrais ou 

por forças psíquicas, transmuta energias de raiva, promove libertação de chacras aprisionados, principalmente o 

chacra básico, promove libertação do passado, dá fé e alegria, suavidade ao ambiente, promove abertura e 

amplitude da mente, desfaz  feitiços e encantamentos. 

Uso – Borrifar os cantos do imóvel, iniciando nos ambientes mais internos (dos fundos para a frente) móveis de 

assento, guarda-roupas, camas, sanitários etc...  

 

ORIENTAÇÃO 3 - Nos dias subsequentes, manter o ambiente limpo com o Spray AMBIENTE PRÓSPERO E 

PROTEGIDO e tomar a Fórmula PROSPERIDADE E AUTOPROTEÇÃO, rotineiramente. 

3. Spray AMBIENTE PRÓSPERO E PROTEGIDO: Frasco SPRAY PET 120 ml 

Ação – Mantém o ambiente protegido e estimula o desenvolvimento de prosperidade. 

Uso – Borrifar os cantos do imóvel, iniciando nos ambientes mais internos (dos fundos para a frente) móveis de 

assento, mesas, armários, etc...  

4. Fórmula PROSPERIDADE E AUTOPROTEÇÃO – frasco âmbar de 30 ml 

 
Ação – Mantém a pessoa protegida e estimula o desenvolvimento de prosperidade. 

Uso – Pingar 8 gotas, sublingual, duas vezes ao dia. 

ATENÇÃO – após a limpeza, use incensos para ajudar a manter a sutilização do 

ambiente. 
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KIT PARA A LIMPEZA DO TRABALHO 
ORIENTAÇÕES AO CLIENTE 

 
ORIENTAÇÃO 1 - Antes de dar início ao trabalho de limpeza da casa ou do ambiente de trabalho, a pessoa a realizar a 
limpeza deverá tomar as FÓRMULAS PARA PREPARAÇÃO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA: 

 
1. Fórmulas PREPARAÇÃO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA (PREPARAÇÃO A e B) – 2 frascos de vidro âmbar 

de 10 ml s/ gotejador. 
 
Ação: Prepara e protege a pessoa que irá realizar o trabalho de limpeza. 
 
Uso: Inicialmente, tomar o frasco PREPARAÇÃO A de uma só vez e após 10 minutos o frasco PREPARAÇÃO B, 
também de uma só vez. 

 
 
ORIENTAÇÃO 2 - Após 20 minutos de haver realizado a PREPARAÇÃO, iniciar a LIMPEZA DO AMBIENTE, com 
a Fórmula LIMPEZA DO TRABALHO: 

 
2. Fórmula LIMPEZA DO TRABALHO: Frasco Spray tipo pét de 60 ml 
 

Ação – elimina fofoca no trabalho, promove integração do grupo, limpa as memórias negativas do ambiente, 
desobstrui empecilhos na convivência, elimina vampirizações, inveja, levanta a autoestima do grupo trazendo 
arrojo para o desenvolvimento de projetos, dá força para tomada de decisões; protege de envolvimentos que 
prejudicam, dá fé à equipe e alegria, trabalha contra o egoísmo, remove sentimentos de raiva, promove abertura 
da mente. 

 
Uso – Borrifar os cantos do imóvel, iniciando nos ambientes mais internos (dos fundos para a frente) móveis de 

assento, mesas, armários, etc...  

 

ORIENTAÇÃO 3 - Nos dias subsequentes, manter o ambiente limpo com o Spray AMBIENTE PRÓSPERO E 

PROTEGIDO e tomar a Fórmula PROSPERIDADE E AUTOPROTEÇÃO, rotineiramente. 

3. Spray AMBIENTE PRÓSPERO E PROTEGIDO: Frasco Spray tipo pét de 120 ml 
 

Ação – Mantém o ambiente protegido e estimula o desenvolvimento de prosperidade. 

Uso – Borrifar os cantos do imóvel, iniciando nos ambientes mais internos (dos fundos para a frente) móveis de 

assento, mesas, armários, etc...  

4. Fórmula PROSPERIDADE E AUTOPROTEÇÃO - Frasco âmbar de 30 ml. 

 
Ação – Mantém a pessoa protegida e estimula o desenvolvimento de prosperidade. 

Uso – Pingar 8 gotas, sublingual, duas vezes ao dia. 

 

ATENÇÃO – após a limpeza, use incensos para ajudar a manter a sutilização do 

ambiente. 
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VALORES DO KITS 

MORADA PRÓSPERA 

- Fórmulas para PROTEÇÃO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA – frs de 10 ml (2) – R$ 40,00 

- Fórmula SPRAY MORADA LIMPA – frs de 60 ml (1) – 35,00 

- Fórmula SPRAY AMBIENTE PRÓSPERO E PROTEGIDO – frs de 120 ml (1) – 40,00 

- Fórmula PROSPERIDADE E AUTOPROTEÇÃO – frs 30 ml (1) – 35,00 

 

 

TRABALHO PRÓSPERO 

- Fórmulas para PROTEÇÃO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA – frs de 10 ml (2) – 40,00 

- Fórmula SPRAY TRABALHO LIMPO – frs de 60 ml (1) – 35,00 

- Fórmula SPRAY AMBIENTE PRÓSPERO E PROTEGIDO – frs de 120 ml (1) – 40,00 

- Fórmula PROSPERIDADE E AUTOPROTEÇÃO – frs 30 ml (1) – 35,00 

 

 

 

 

 


