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7

Introdução

Vejo ‑te ao meu redor,
Oiço ‑te através das árvores,

Chegarás num instante
Quando reconheceres os meus pedidos.

Os anjos são seres plenos de amor que nos ajudam em todos 

os aspetos da nossa vida, e desde que comecei a comuni-

car com eles, a partir dos 3 anos, iniciei uma jornada de 

reconhecimento que me mostrou como cada anjo pode 

ser invocado para diferentes papéis. Os anjos auxiliam -nos 

quando precisamos, quando estamos em perigo ou quando 

temos de tomar decisões difíceis. Ajudam a encontrar solu-

ções, apoio e oportunidades em situações com as quais nos 

deparamos ao longo da vida.

Estão connosco durante a vida toda. Quanto mais comu-

nicarmos e construirmos um vínculo e uma relação com 

eles, mais permitiremos que os anjos nos ajudem e guiem.

São mensageiros de Deus, ou da Fonte, o criador de todas 

as coisas. Os anjos de amor existem para nos ajudar com 
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o amor -próprio e com todos os tipos de relacionamentos, 

incluindo os que estabelecemos com a nossa família, ami-

gos e companheiros. Eles podem ser chamados quando 

enfrentamos um desafio para nos ajudarem a comunicar 

com os outros e a decidir se uma relação é boa para nós, ou 

simplesmente para nos ajudarem a trazer as pessoas certas e 

os entes queridos para a nossa vida quando precisamos deles.

Quando começamos a conversar com os nossos anjos 

de amor, abrimos o nosso mundo a um sem -fim de ajuda, 

apoio, proteção e aprendizagem que de outra forma, sem 

contarmos com a sua devotada participação, não poderíamos 

alcançar sozinhos. O amor deles é incondicional, totalmente 

abnegado e ilimitado. É simplesmente a nossa perceção do 

que podemos receber deles que altera a realidade do que 

conseguimos de facto criar com a sua assistência. Quanto 

mais desenvolvermos o nosso relacionamento com os anjos, 

mais aprenderemos a trazer amor para a nossa vida de todas 

as maneiras.

O AMOR É A COLA QUE NOS UNE

O amor é a cola que nos une a todos como espécie, uma 

vez que nascemos com um programa preestabelecido em 

todas as células do nosso corpo para aprender a como nos 

tornarmos melhores. É isso que nos encoraja a preservar e 

melhorar como seres humanos e, por sua vez, atrair aqueles 

que nos ajudam a consegui -lo. Tal como os outros seres do 

reino animal, fomos projetados para procriar a fim de per-

petuarmos a nossa existência, mas ao separarmo -nos deles 
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revelamos a nossa capacidade de aprender muito sobre nós 

mesmos através dos relacionamentos. É graças às nossas 

interações com os outros que somos incentivados a aprender 

lições de vida, atrair melhores relacionamentos e alcançar 

os nossos desejos.

O amor cria uma enorme variedade de emoções, muitas 

das quais são positivas, como a alegria, a felicidade, a pai-

xão, o entusiasmo, a euforia, o contentamento e a paz, mas, 

no outro extremo do espetro, o amor também pode criar 

medo, incerteza, ciúme, raiva, tristeza e assim por diante. 

O amor é o sentimento mais completo que podemos expe-

rimentar, e, ao permitirmo -nos abraçá -lo e aprendermos 

a maximizar o seu potencial, podemos tornar -nos seres 

humanos melhores, vivendo plenamente neste mundo, em 

vez de ficarmos de fora, com medo de sermos magoados ao 

mergulhar os nossos pés nas águas das emoções.

Pode já ter -se sentido assim, ou talvez conheça pessoas 

que parecem nunca ser atingidas por situações dramáticas, 

vivendo o dia a dia devagar e a pensar na segurança, pas-

sando despercebidos, sem nunca correr riscos e evitando os 

desafios. Pode reconhecer em si mesmo ou nos outros toda a 

paleta eclética de emoções que o amor cria quando desafiado 

pela vida, tendo assumido riscos, fracassado, para depois se 

recompor e encontrar um caminho, às vezes apenas para 

enfrentar ainda mais desafios.

O amor é um risco. Pode ser puro êxtase ou um inferno, 

mas tudo depende de o amor -próprio ter sido uma prio-

ridade para si. Os nossos anjos de amor existem para nos 

ensinar o amor -próprio, a aceitação, o não julgamento e a 

abrirmos os nossos corações para amarmos todos, como 

miolo_Falar c Anjos de Amor_v5.indd   9 04/03/20   14:12



AMANDA HART

10

se fossem nossos filhos, nossos irmãos ou nossos pais. Os 

anjos de amor estão presentes para nos ajudar a aprender 

como, quando nos amamos completamente, podemos atrair 

relações benéficas e, ao fazê -lo, criar um mundo melhor 

para todos nós.

ANJOS DE AMOR NA HISTÓRIA

Os cupidos foram descritos como símbolos do amor ao longo 

da história. Existem muitas variações da história de Cupido, 

mas na mitologia romana ele era filho de Vénus, a deusa do 

Amor. Segundo a lenda, Vénus tinha ciúmes da beleza de 

Psique e ficou enfurecida quando Cupido se apaixonou pela 

jovem mortal e casou com ela. Nunca foi permitido a Psique 

que olhasse para ele, por isso Cupido visitava -a apenas à 

noite, quando estava escuro.

Apesar do aviso de Cupido, as irmãs de Psique convenceram-

-na a olhar para ele; então, numa das suas visitas noturnas, 

ela olhou para Cupido e ele, zangado, abandonou -a. Vagando 

sem rumo, Psique encontrou Vénus, que queria destruí -la, 

por isso desafiou -a a cumprir tarefas cada uma mais difícil 

do que a anterior. Por fim, Psique recebeu ordens para ir 

entregar uma caixa ao submundo e recolher um pouco da 

beleza de Prosérpina. Psique tinha sido avisada para não abrir 

a caixa, mas a curiosidade levou a melhor. Ela espreitou e lá 

dentro havia apenas sono mortal, o que a levou a cair num 

adormecimento fatal.

Cupido, no entanto, ainda a amava e quando a encontrou 

conseguiu voltar a pôr o sono mortal na caixa. Psique foi 
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transformada em deusa e os deuses reuniram -se para cele-

brar o seu casamento com um opulento banquete. Diz -se 

que «todos viveram felizes para sempre».

A figura romana clássica de Cupido equivale à do deus 

da mitologia grega Eros, e muitos templos e cultos foram 

dedicados a adorar este deus do Amor. Ele foi retratado 

como o querubim gordinho que conhecemos hoje, que 

atirava flechas aos alvos com o seu arco e estava com os 

olhos vendados (a razão por que se diz que «o amor é cego»).

A antiga Roma também comemorou a fertilidade e a 

chegada da primavera com as Lupercais, uma das suas fes-

tas tradicionais mais antigas. Era um ritual de confraterni-

zação em que as jovens punham o seu nome numa urna e 

os rapazes solteiros tiravam um nome e passavam o resto 

do festival com as jovens que haviam escolhido. À medida 

que o cristianismo se tornou mais proeminente em Roma,  

o papa Gelásio aboliu este ritual e substituiu -o por algo mais 

espiritual, de modo que, em vez dos nomes das jovens, 

os rapazes solteiros retiravam o nome de um santo, para 

que pudessem aprender tudo sobre os atributos do mesmo 

durante o ano seguinte e tornarem -se mais virtuosos —  

e neste sorteio incluía -se S. Valentim.

Gelásio declarou uma celebração em honra de S. Valentim, 

o santo padroeiro dos namorados, a ser realizada em 14 de 

fevereiro de cada ano, o dia em que ele foi executado. Diz a 

lenda que Valentim era sacerdote e desobedeceu ao imperador 

Cláudio ao realizar casamentos de homens que tinham sido 

reservados para o serviço militar. Foi preso e enquanto estava 

na prisão apaixonou -se por uma jovem que o visitou. Antes 

de ser executado escreveu -lhe uma carta, que assinou com 
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a frase «Do teu Valentim»1, o que criou a tradição romântica 

que conhecemos hoje.

Durante o Renascimento, entre os séculos xv e xvii, quando 

artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael 

produziam pinturas e esculturas incríveis, os artistas explo-

ravam o assunto do amor através da sua arte e criavam per-

sonagens conhecidas como putti: bebés do sexo masculino, 

ou crianças, que representavam o amor puro. Muitas vezes 

tinham asas de anjo e, por fim, alguns artistas começaram 

também a retratar Cupido com asas.

As pessoas referiam -se -lhes como «querubins» e viam-

-nos como representações do «glorioso sentimento de serem 

amadas». Diz -se na Bíblia que os querubins desempenhavam 

a tarefa de proteger o Jardim do Éden. Assim, podemos ver 

que os anjos de amor foram transmitidos ao longo da histó-

ria para nos lembrar do seu papel vital com a humanidade.

ACERCA DE MIM

Até aos 3 anos não me lembro senão de amor e segurança. 

A minha família sempre foi feliz e o riso era uma constante 

em nossa casa. No entanto, um dia tudo mudou quando fui 

levada pelo meu pai para viver com ele e nunca mais voltei.

Desde os primeiros dias na casa dele sentia -me sozinha e 

com medo, sem saber o que me ia acontecer. Aprendi muito 

1 «From your Valentine», expressão usada nos países anglo -saxónicos no Dia dos Namo-
rados, quando o rapaz oferece um presente à sua amada. Algumas fontes dizem que, 
desde o século xiv, nas cortes de França e de Inglaterra, era costume escolher -se o ou a 
namorada no dia 14 de fevereiro. [N. T.]
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rapidamente que nunca mais voltaria ao ambiente afetuoso 

que conheci e que a minha infância, a partir de então, seria 

uma experiência assustadora e insegura até sair de casa, 

aos 17 anos. As pessoas que tomavam conta de mim eram 

quase todas instáveis e violentas, e eu perguntava -me, todos 

os dias, se aquele seria o último.

As primeiras lembranças de anjos datam do início em que 

permaneci naquela casa. O momento em que me sentia em 

maior segurança era quando todos estavam a dormir e rezava 

para que alguém me salvasse. Nos meus sonhos tive visões 

de anjos que me tranquilizavam e conversavam comigo,  

e estava consciente, desde muito pequena, de que eram 

sonhos lúcidos — por outras palavras, mesmo a dormir 

sabia que estava a sonhar. Eu era capaz de controlar os meus 

sonhos, muitas vezes aproveitando ao máximo a minha 

liberdade com os meus anjos, e revisitava com regularidade 

o mesmo sonho noite após noite, para passar algum tempo 

naquele espaço seguro com os meus novos amigos.

Costumava conversar com os meus anjos sobre o que 

se estava a passar e em muitas ocasiões eles simplesmente 

diziam: «És amada, Amanda. Estamos sempre contigo.»

Com o tempo passava a reconhecer os diferentes anjos que 

apareciam para me ajudar, dependendo das minhas neces-

sidades. Quando a vida em casa ficou mais difícil comecei a 

experimentar a sua orientação amorosa no estado de vigília, 

enquanto eles me ensinavam a reconhecer quando estavam 

perto de mim.

Se necessitava de proteção invocava anjos guerreiros, que 

me tranquilizavam e me acalmavam em tempos difíceis.  

Se estava doente, e precisava de algo que me curasse, eu 
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serenava com a gentileza dos anjos que tratavam de mim até 

ficar bem novamente. Anjos da luz ajudaram -me a comunicar 

e ensinaram -me a navegar no meu mundo instável, e anjos 

de amor auxiliaram -me no sentido de aprender a amar -me 

e aos que estavam à minha volta, apesar da forma como se 

comportavam comigo.

Acredito que, se não tivessem sido os meus anjos de 

amor, nunca me teria libertado do condicionamento nega-

tivo catastrófico que me assombrou durante muitos anos na 

idade adulta, não apenas no relacionamento comigo mesma, 

como também na minha relação com os outros.

Independentemente da situação em que me encontrasse, 

quando estava desesperada, zangada, assustada e me sentia 

sozinha, os meus anjos de amor recordavam -me: «Amanda, 

lembra -te do significado do teu nome — “digna de ser amada” 

— e no futuro mostrarás aos outros que o amor é tudo o 

que é necessário.»

Apesar de ter sido muito maltratada quando era criança, 

os meus anjos de amor mostraram -me continuamente como 

permanecer fiel à essência do meu Eu Superior, não apenas 

para sobreviver como para aprender a amar não importa o 

quê. Eles ensinaram -me que o amor vence tudo. Mesmo 

durante os meus momentos mais sombrios, em que sentia 

a dúvida mais profunda, a sua sabedoria, orientação e amor 

inabalável ajudaram -me a encontrar soluções, a ultrapassar 

traumas e a sentir um profundo amor pela minha infância.

Durante esses primeiros anos, os meus anjos de amor 

guiaram -me a fim de encontrar relacionamentos positivos 

com pessoas fora de casa, as quais significavam o mundo 

para mim, de modo que, apesar do que acontecia em casa,  
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a minha vida ainda estava cheia de amor e apoio. No entanto, 

quando cheguei aos 18 anos os meus relacionamentos come-

çaram a mudar e tornaram -se cada vez mais destrutivos.

Ao longo da adolescência, depois de ter deixado a casa de 

infância, procurei liberdade e uma fuga à vida que conhecia 

e distanciei -me dos meus anjos. Nos momentos sombrios 

chamei -os, mas não consegui ouvi -los devido ao barulho 

dos meus dramas e acabei por me resignar e aceitar que me 

haviam abandonado. Senti -me só e confusa.

À medida que os anos passaram as minhas relações 

tornaram -se desastrosas, causando um caos na minha vida, 

até que, finalmente, quando estava no fundo do poço, numa 

tentativa desesperada de me salvar da destruição total, rezei 

para que os meus anjos voltassem.

O momento em que soube que eles haviam regressado 

foi no dia seguinte, quando abri um jornal para ler um 

artigo que me levou a solicitar um relatório de numerologia.  

A numerologia é semelhante à astrologia: quando alguém 

calcula o seu «número do caminho da vida», somando a data 

de nascimento (a minha é 7), a numerologia pode fornecer 

informações amplas sobre que tipo de pessoa é, que espécie 

de papel pode desempenhar na vida e como isso afeta as 

suas relações.

Quando recebi o relatório descobri que os meus anjos 

estavam a tentar dizer -me que eu tinha de fazer grandes 

mudanças na vida para sobreviver. E, assim, a partir de então, 

o meu relacionamento com os meus anjos de amor começou 

a desenvolver -se mais uma vez. Estava desesperada para 

ultrapassar os padrões destrutivos que carregava desde a 

infância, mas os meus anjos lembraram -me de que eu devia 
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mostrar aos outros, no futuro, o poder do amor: «Amanda, 

pode não fazer sentido para ti, agora, dado aquilo por que 

estás a passar, mas no futuro a tua vida mudará e mostrarás 

aos outros como mudar a deles.»

Foi a isso que me agarrei. Em parte era a minha própria 

necessidade de encontrar paz, felicidade e amor incondi-

cional, mas a curiosidade também desempenhou um papel 

no meu desejo de ver como a minha vida se recompunha 

se colocasse toda a minha confiança e fé na sua orientação.

No final dos meus 20 anos tinha -me afastado do profundo 

isolamento, do medo e da autoaversão. Levei muitos anos 

a aprender com os anjos de amor como investir no meu 

próprio valor através de práticas conscientes. Quanto mais 

investia mais via o meu mundo mudar, bem como a minha 

relação com os outros, pois recomecei a atrair aqueles que 

contribuíam para o meu bem maior.

Quando as pessoas em redor começaram a ver a minha 

transformação, elas aproximaram -se de mim para as ajudar 

a fazer mudanças por si mesmas. Como sabia que ainda 

tinha um longo caminho a percorrer sentia -me nervosa nessa 

função, mas quando queria esconder -me os meus anjos de 

amor lembravam -me: «Não te afastes por medo de falhar; 

confia em que te guiaremos para ajudares aqueles que te 

procurarem, pois estás mais preparada do que imaginas.»

Lenta mas seguramente, quando uma pessoa se aproxi-

mava de mim em busca de orientação, mostrava -me confiante 

e abria -me para permitir que os anjos de amor partilhassem 

comigo o que a ajudaria na sua própria jornada. À medida 

que as pessoas começaram a experimentar as suas próprias 

mudanças positivas, a confiança na orientação dos meus 
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anjos aumentou e continuei a investir ativamente no meu 

crescimento pessoal.

Olhando para a minha vida adulta, percebo que mudei 

de forma irreconhecível, amando -me finalmente a mim 

mesma mais uma vez, como quando era criança. Os meus 

anjos de amor ensinaram -me que sem amor -próprio não 

podia esperar atrair relacionamentos amorosos, e, apesar de 

experimentar momentos de grande teimosia e resistência 

em relação à sua orientação, hoje estou -lhes incrivelmente 

grata pela vida que criei graças à sua paciência, amor e 

compreensão.

Todos os dias peço aos meus anjos, sobretudo aos meus 

anjos de amor, ajuda e orientação numa variedade de situa-

ções. Eles ajudam -me nas minhas práticas de amor -próprio 

e na relação comigo mesma, assim como nas que mantenho 

com os outros. Como as nossas experiências ao longo da 

vida são moldadas pelas pessoas com quem entramos em 

contacto todos os dias, todos podemos escolher como nos 

relacionarmos com elas. Desde muito jovem aprendi a lidar 

com as adversidades e a tirar o melhor proveito das situa-

ções difíceis, e, mais do que isso, aprendi que nunca estou 

sozinha e que sou sempre amada. Tenho uma fé inabalável 

de que os meus anjos vão ajudar -me, independentemente 

do que acontecer, e sei que conseguirei enfrentar tudo o que 

a vida me trouxer.

A QUEM SE DESTINA ESTE LIVRO

Este livro é para aqueles que às vezes se sentem isolados, 

sozinhos e desligados do mundo ao seu redor, e que desejam 
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encontrar um significado mais profundo para a sua vida.  

É para qualquer um que tenha tido dificuldades no rela-

cionamento consigo mesmo ou com os outros, tenha sido 

vítima de dependência de qualquer substância, haja tido 

comportamentos negativos, ciclos ou padrões de vida repe-

tidos e destrutivos ou para aqueles que apenas desejam que 

a vida se torne mais alegre, emocionante ou aventureira.  

É para aqueles que já entendem que os anjos tocam as suas 

vidas e desejam aprofundar esse relacionamento, ou aqueles 

que gostariam de se abrir para os seus anjos de amor pela 

primeira vez, a fim de melhorarem todas as suas relações. 

Em última análise, é para aqueles que buscam a paz interior 

e exterior.

Os nossos anjos de amor existem para nos guiar em todos 

os aspetos das nossas relações; eles podem ajudar -nos a 

encontrar a felicidade e permitem que partilhemos a alegria 

com os outros e ultrapassemos os aspetos mais sombrios da 

vida, incentivando -nos a crescer e a realizar os nossos desejos.

Quando permitimos que os nossos anjos de amor nos 

ajudem, isso possibilita que vejamos as enormes capacidades 

que temos, como seres humanos, de viver uma vida harmo-

niosa, enquanto nos habilita a ultrapassar os muitos desafios 

que a vida nos apresenta, o que tem um efeito igualmente 

positivo nos que nos rodeiam. Mesmo as pessoas que nunca 

conhecemos sentirão os benefícios, pois estamos todos liga-

dos intrinsecamente por uma força de energia que nos une 

enquanto espécie.

Quando lutamos sozinhos e confiamos em crenças limi-

tadas criamos uma realidade incompleta da vida que pode-

mos gerar para nós mesmos. Quando abraçamos a nossa 
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divindade, e nos abrimos à ajuda que constantemente nos 

é oferecida pelos nossos anjos de amor, podemos começar 

a remover a toxicidade da nossa vida e construir fundações 

positivas sobre um local de empoderamento, e ligarmo -nos 

às pessoas de forma alargada.

Se já contemplou ou viu sinais de que há muito mais do 

que apenas a realidade do mundo físico estará em boa com-

panhia, pois milhões de outras pessoas tiveram experiências 

semelhantes. Todos nós temos a capacidade de o ver, mas 

apenas alguns optam por explorá -lo. Depois de acolher e 

desenvolver o seu relacionamento com os seus anjos de amor 

começará a ver a sua realidade mudar à medida que surgem 

soluções e oportunidades, as tragédias diminuem, a cura 

ocorre, os sentidos ficam mais apurados, a sua mentalidade 

amplia -se e a realidade quotidiana transforma -se.

Os meus anjos são o meu primeiro porto de escala quando 

preciso deles. Ouvem -me, são os meus especialistas na busca 

de soluções, os meus aliados, os meus melhores amigos e o 

meu sistema de suporte. Através da sua orientação encontrei 

a essência do meu eu inato, a minha autenticidade, a minha 

verdade e o meu poder. Descobri a minha capacidade de ul-

trapassar as adversidades e de encontrar a paz, e, acima de 

tudo, construí uma confiança em que, independentemente 

dos obstáculos que a vida me criar, os meus anjos de amor 

estarão sempre por perto para me ajudar, não apenas a lidar 

com isso como também a aprender lições e a observar os 

pontos positivos da situação.

Houve um período na minha vida em que tudo à minha 

volta se transformava numa tragédia. Senti -me como se 

estivesse no ciclo da centrifugação de uma máquina de 
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lavar, como um joguete nas mãos da vida, e só quando o 

programa parou senti alívio. Infelizmente estava exausta 

com cada experiência e, enquanto recuperava, na maioria 

das vezes via -me empurrada para mais um infortúnio, com 

pouca ou nenhuma energia para lidar com a situação. Cada 

ciclo esgotava cada vez mais a minha energia, até que, por 

fim, o meu corpo físico não aguentou e fiquei gravemente 

doente.

Hoje reconheço os desafios antes de eles se tornarem 

tragédias e os meus anjos de amor guiam -me pacificamente 

em seu redor, como se eu estivesse a navegar num pequeno 

barco em torno de um obstáculo no rio. Agora, posso passar 

suavemente e continuar a minha jornada.

Quero que desenvolva a mesma relação com os seus pró-

prios anjos de amor e que acredite que estão constantemente 

ao seu lado durante os bons tempos e, mais importante, nos 

tempos de desafio. Isso ajudará a tornar este mundo num 

lugar melhor onde todos vivermos.

Independentemente das nossas experiências de infância 

ou dos desafios que a vida nos lançou quando adultos, inde-

pendentemente das nossas crenças culturais ou religiosas,  

da nossa nacionalidade ou raça, os nossos anjos estão pre-

sentes para nos guiar, amar e proteger. Todos nós fomos 

projetados para nos tornarmos no melhor possível, a fim de 

nos permitir ficar em maior sintonia com a vida e, portanto, 

descobrir a nossa verdade e encontrar o caminho certo. 

Quando prestamos atenção encontramos a nossa paz e o 

nosso lugar neste mundo, a nossa gente e o nosso propósito. 

Os anjos de amor, em última análise, ajudam -nos a aumentar 

o nosso potencial para um bem maior.
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COMO USAR ESTE LIVRO

Este livro foi projetado para ser lido repetidamente, para 

que possa utilizá -lo durante toda a sua vida, sempre que 

precisar. Como vivemos num mundo de ritmo acelerado, 

este livro tem o objetivo de o ajudar a tirar o pé do acelera-

dor por tempo suficiente para ouvir e prestar atenção à sua 

comunicação angelical. Para mim, espiritualidade não é 

gastar horas a participar em rituais que apenas aumentam 

a nossa atividade e stress. Por isso incorporei os seguin-

tes elementos práticos neste livro, o que aumentará a sua 

comunicação angelical.

O seu momento de iluminação

Ainda se lembrará, por certo, dos circuitos simples de ele-

tricidade que costumávamos fazer nas aulas de ciências na 

escola, e que a lâmpada não se acendia se houvesse pequenas 

«falhas» no circuito. Considere essa experiência simples 

como uma analogia do seu próprio despertar espiritual.  

Se carrega dentro de si qualquer medo, suposições subjacen-

tes, obstáculos externos ou memórias negativas, estes criarão 

«falhas» no seu próprio circuito de energia pessoal e impedi-

-lo -ão de receber bênçãos amorosas dos seus anjos. Ao longo 

deste livro encontrará atividades projetadas para libertar o 

seu circuito pessoal de energia de quaisquer «falhas», para 

que os anjos possam brilhar e projetar luz na sua jornada. 

Podemos dizer que estas atividades acendem a luz dentro 

de si e espero que elas o inspirem e melhorem a linha de 

comunicação entre si e os seus anjos de amor.
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Meditações

A meditação tem as suas origens no Oriente e ajuda a 

acalmar a mente ao permitir que atinja um nível elevado 

de consciência. Existem muitos estudos que mostram que 

a meditação tem um enorme efeito benéfico na mente e 

no corpo.

É um facto: a meditação é uma prática incrivelmente 

curativa. A nutrição mental é necessária para o autoaper-

feiçoamento; alinha -nos e produz uma sensação de «tota-

lidade». Acalmar a conversa interna e eliminar a irritante 

desordem externa na nossa vida é muito mais importante do 

que imagina. A meditação tem uma maneira excecional de 

«diminuir e desligar» a poluição sonora, e muitas pessoas 

que enchem a sua vida de som para atenuar o stress des-

cobrem que, quando começam a meditar, o seu bem -estar 

muda radicalmente e, muitas vezes, o seu estilo de vida e os 

relacionamentos também mudam, de acordo com a nova e 

mais leve vibração.

Alguns dos benefícios da meditação incluem redução do 

stress, menos sinais de envelhecimento, apreciação da vida, 

sensação de ter mais tempo e melhoria da função cerebral. 

Ajuda a dormir bem e a sentir -se ligado, além de melhorar 

o metabolismo. Também aperfeiçoa o sistema imunitário 

e combate doenças, aumenta o tempo de atenção e ajuda 

no alívio da dor. Pense na meditação como o abrir de uma 

porta metafísica do mundo físico para o mundo energético, 

sempre que deseja comunicar com os seus anjos.
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Afirmações

Ao longo do livro estão incluídas afirmações para usar  

e incorporar na sua vida diária, a fim de criar uma men-

talidade em maior sintonia com a alta vibração dos seus 

anjos de amor. Simplificando: as afirmações são declarações 

positivas no tempo verbal do presente do indicativo, que lê 

para si mesmo a fim de asseverar os seus desejos no futuro, 

como se fossem a sua realidade agora.

Os anjos de amor respondem às suas declarações po-

sitivas e, portanto, entregam os seus pedidos na forma 

que sirva o seu bem maior. Pode selecionar e usar essas 

afirmações como parte do seu ritual diário. A melhor hora 

para as ler é de manhã, quando acorda, ou à noite, antes 

de adormecer. Os anjos de amor gostam que criemos um 

ritual, então escolha o que funciona melhor consigo.

Conte as suas bênçãos

As páginas de anotações no final de cada capítulo oferecem-

-lhe uma oportunidade para refletir sobre as muitas coisas 

positivas que os seus anjos de amor estão a fazer por si. 

Eles fazem muito para o ajudar. Por isso vale sempre a 

pena demorar -se a expressar a sua gratidão, agradecendo 

as grandes e pequenas coisas o mais depressa possível. 

Contar as suas bênçãos e mostrar -se grato pelo que tem na 

vida mostra ao Universo que aprecia a sua ajuda e é digno 

de a receber.
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