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introdução

Em cada um de nós existe um centro de sabe-
doria muito mais profundo e vasto do que nos 

apercebemos. As afirmações que se seguem são 
desenhadas para nos ajudar a ligarmo-nos a esse 
centro e a aumentar o nosso conhecimento sobre 
a vida.

Quando estamos dispostos a abrir a nossa 
consciência a novas ideias e novas formas de pen-
sar sobre os assuntos, as nossas vidas mudam para 
melhor. O único objetivo que tenho é aumentar 
continuamente o meu entendimento — para 
compreender melhor a vida e a maneira como 
ela funciona. O que preciso de saber, seguir, dizer 
e fazer para a minha vida fluir tão suavemente 
quanto possível?

Em cada um de nós existe a capacidade de nos 
ligarmos à nossa fonte. Lá reside a paz que todos 
procuramos — o conhecimento interior que nos dá 
força nos chamados momentos negros. Quando 
conseguimos ver a vida de forma abrangente, tam-
bém vemos o quão insignificantes são muitos dos 
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pequenos problemas que temos. E  entendemos 
verdadeiramente a expressão: «Não lutes contra 
moinhos de vento.»

Cada vez que dizemos «Não sei» fechamos as 
portas à nossa infinita sabedoria interior. Dentro 
de nós estão as respostas a todas as perguntas que 
alguma vez haveremos de fazer. Conhecemos real-
mente o passado, o presente e o futuro. Há entre 
nós médiuns dotados e se uma pessoa sabe fazer 
uma coisa todos podemos fazê-la. Todos temos 
potencial para saber mais, para ver mais, para com-
preender melhor e para ver a vida na sua totalidade. 

A forma como começamos o dia marca o tom 
das experiências que se seguirão e a forma como 
lhes reagiremos. Uma boa maneira de usar estas 
cartas é escolher uma aleatoriamente logo ao 
acordar. Saiba que a afirmação que escolher é a 
mensagem perfeita para esse dia. Também gosto 
de encerrar o dia com pensamentos inspiradores. 
É uma boa forma de ter sonhos agradáveis e de 
acordar lúcida de manhã.

Lembre-se de que, na vasta infinidade da vida, 
tudo é perfeito, inteiro e completo... tal como você.

Louise Hay
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COMO
um todo

ACEITO-ME

COMO

Amo-me e aceito-me exatamente como sou. 
Apoio-me e confio em mim onde quer que esteja. 
Coloco uma mão sobre o coração e sinto o amor 
que está lá dentro. Sei que há muito espaço para 
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me aceitar, aqui e agora. Aceito o meu corpo, 
o meu peso, a minha altura, a minha aparência, 
a minha sexualidade e as minhas experiências. 
Aceito tudo o que criei para mim — o meu pas-
sado e o meu presente. Estou disposto a permitir 
que o meu futuro aconteça. Sou uma expressão 
magnificente e divina da vida e mereço o melhor. 
Aceito isto para mim agora. Aceito milagres. 
Aceito-me. Sou precioso e valorizo quem sou.
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SOU
suficientemente

bom

Se houver dentro de mim alguma convicção 
que diga «Não posso ter» ou «Não sou suficien-
temente bom», penso para mim próprio: estou 
pronto para me ver livre dessa convicção. Já não 
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tenho de acreditar nisso. Não tenho de lutar. Não 
é difícil fazê-lo, estou apenas a mudar um pen-
samento. Nasci para aproveitar a vida. Declaro 
que estou agora disposto a receber a abundância 
e a prosperidade que estão disponíveis em todo o 
lado. Digo isto mentalmente para mim próprio, 
aqui e agora: mereço ser próspero. Mereço o meu 
bem. Isto que declarei já foi alcançado na minha 
consciência e torna-se agora evidente na prática. 
E assim é.
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ULTRAPASSO
TODAS AS 
LIMITAÇÕES

Cada experiência é um trampolim na vida, 
incluindo os chamados erros. Amo-me por todos 
os erros e passos em falso. Foram valiosos. Ensi-
naram-me muitas coisas. É  assim que aprendo. 
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Estou disposto a parar de me castigar pelos meus 
erros. Em vez disso, amo-me pela minha dispo-
nibilidade para aprender e crescer. 
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EXPRIMO 
LIVREMENTE 
QUEM SOU 

Sou realmente abençoado. Há maravilhosas 
oportunidades para ser eu próprio, para expressar 
quem realmente sou. Sou a beleza e a alegria do 
Universo, exprimindo e recebendo. Rodeio-me 
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de honestidade e justiça divinas. Sei que a divina 
ação correta está em curso e, seja qual for o efeito, 
é perfeita para mim e para toda a gente envolvida. 
Sou único diante do poder que me criou. E sou 
maravilhoso. Alegro-me com a verdade, com o 
meu ser. Aceito-o como é e deixo-o ser. Que assim 
seja, e sei que tudo está bem no meu maravilhoso 
mundo, aqui e agora.




