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Que este livro desperte em você, leitor(a), a esperança
em Deus e a perseverança que precisamos ter em meio a momentos delicados para podermos sair saudáveis, confiantes e
vitoriosos! Expresso minha gratidão a todos(as)!
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Feliz na simplicidade
Preste atenção nos pequenos detalhes de sua vida. Viva
feliz na simplicidade. A vida, quanto mais simples, mais feliz é.
Esteja em harmonia com tudo ao seu redor, seja uma
alma harmoniosa e abundante pelo Universo do Criador.
Não perca tempo, siga adiante, sem desistir daquilo que
você mais almeja alcançar.

Sequência de vibração
Garanta a sua sobrevivência e das demais pessoas à sua
volta com sabedoria, trabalho e regeneração.
Vibre em sequência mútua com as outras pessoas existentes
em seu cotidiano.
Movimente-se, ajude o máximo que puder, tranquilize
e tranquilize-se quando for necessário.
Não exija das pessoas o reconhecimento, não crie expectativas a respeito delas.

Fluxo da vida
Sinta a empatia pelas coisas vivas ao seu redor, expanda
seus conhecimentos e traga inspiração para os seus dias, cure
e encontre saídas onde antes você não achava solução.
Mantenha sua criatividade em alta e evolua com o fluxo
da vida.
Deixe que seu magnetismo pessoal e vibracional contamine outras pessoas ao seu redor, inspirem-nas a querer fazer
o mesmo e a consertar suas vidas, tendo ânimo suficiente para
irem atrás de seus objetivos e metas.
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Luz para os dias escuros

Tranquilidade
Mantenha um coração puro, um temperamento que transmita paz e tranquilidade a todos, uma alma que não aprisiona
ninguém e um caráter magnético.

Solucionando problemas
Se Deus habitar na serenidade da alma, tudo que é divino
permanecerá em seu subconsciente, trazendo à tona respostas
que solucionem qualquer obstáculo em sua vida.

Benesses da alma
Mantenha sempre em sua mente pensamentos que edifiquem sua alma, pois, agindo assim, você estará sempre semeando boas sementes no plano divino, e com certeza colherá
benesses oriundas de seus bons atos.

Expectativas
Enquanto passa pela vida, deixe marcas do bem em sua
caminhada. Assim, o Criador lhe recompensará com coisas
inimagináveis e além de suas expectativas.

Admirável
Admirável é o homem que busca sua formosura no âmago da alma, onde, protegido por pensamentos positivos, possa
contribuir com suas ideias para evoluir a humanidade e marcar
seu legado no mundo.
Rosangela do Amaral Cardoso
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Sarando emoções
Sarando emoções internas da alma de forma sábia, você
irá achar motivos para viver de forma plena, em paz e mais
feliz.

Felicidade infindável
Ao agradecer pelos pequenos prazeres da vida, o homem
encontra razões de vivenciar uma felicidade infindável.

Perseverar
Tenha total certeza de que buscando alegria e vivendo
com otimismo, jamais irás desfalecer e perseverará até o fim.

Agradecer
Todos os dias temos motivos para agradecer, para elevar nossos pensamentos e confiarmos que o socorro vem do
Criador.

Transpondo obstáculos
Sempre que pudermos, devemos nos render aos pensamentos de paz, amor, esperança e fé, pois, agindo assim,
teremos inúmeras chances de transpor qualquer obstáculo.
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Luz para os dias escuros

Pleno êxito
Olhe sempre para frente e para o alto, é de lá que vem sua
resposta tão esperada, te conduzindo confiante ao pleno êxito.

Caráter magnético
Mantenha um coração puro, um temperamento que transmita paz e tranquilidade a todos, uma alma que não aprisiona
ninguém e um caráter magnético.

A cura
A cura emocional só vai ser eficaz quando você se afastar
daquilo que te deixa doente.

A verdadeira beleza
A verdadeira beleza de uma pessoa resplandece quando
sua essência interior for grande, e chegará a transbordar, mostrando todo o brilho e encantamento que ela possui.

Creia sempre!
Creia sempre em dias melhores, então você terá motivos para ser feliz, seguirá em frente, fazendo ao próximo o
bem que puder fazer, pois desta forma existirão motivos para
agradecer com muita paz interior, alegrias imensas e vitórias
espetaculares.
Rosangela do Amaral Cardoso
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Dias incríveis estão logo ali
Gostoso mesmo é poder agradecer a cada milagre, a
cada instante, a cada recomeço, a cada lição aprendida, a cada
palavra de consolo, de esperança e conforto, crendo sempre
que dias incríveis estão logo ali, basta olhar além.

Aproveitar o tempo
Então busque aproveitar o tempo com boas e assertivas
ações, vivendo momentos de alegria, de meditação, de silêncio,
de prece, de gratidão e encantamento pela vida.

A resposta para seus problemas
A resposta para seus problemas está dentro de você. Ela
habita e se encontra exatamente dentro de sua mente subconsciente e divina.

Extermine o medo
Busque seu senso de inteireza e expanda-se. Seja verdadeiro(a) consigo mesmo(a) e aja no equilíbrio de suas emoções. Deixe que suas sensações sejam puras e desapegue-se
do controle a tudo.
Extermine o medo de seu cotidiano, valorize sua autoimagem e vá fundo na raiz de algo que te aborrece, trazendo
para a luz o que antes causava trevas em sua vida e em seu
coração.
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Luz para os dias escuros

Abra-se e deleite-se
Mantenha sua plenitude, exuberância e entusiasmo em
alta. Assim você poderá proporcionar para si mesmo as energias fortalecedoras, que saram as feridas da sua alma e do seu
coração.
Abra-se e deleite-se conscientemente no caminho da
alegria curadora.
Aproveite as oportunidades oferecidas a você todos os
dias e dance a dança da vida com força e vigor.

Expansão da consciência
Vá e enfeite sua alma especialmente com as cores do amor.
Acaricie seu espírito com inspiração e prazer em ajudar,
isso lhe trará grandes oportunidades de vencer os obstáculos
diários, dedique-se à sua espiritualidade maior, reserve um
tempinho junto à devoção que você acredita.
Faça tudo com segurança, amor maior em sua vida e
expanda sua consciência para sempre.

Reconstruir
Devemos ter a capacidade de nos reconstruir depois de
cada tombo, depois de cada decepção, devemos sim ter a plena
certeza de que Deus nos guia e é nosso Criador, para então nos
levantarmos depois da queda, indo rumo ao triunfo espiritual,
ou material, ou amoroso, não importa, importa é que devemos
sempre nos reconstruir.

Rosangela do Amaral Cardoso
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Quando agradeces
Quando agradeces no pouco, o Criador te coloca no
muito, pois Ele mesmo diz: “Se tu creres, tudo é possível ao
que crê”.

Seja luz!
Seja luz por onde passar, seja luz o tempo todo, mesmo
para iluminar sua própria alma, pois a luz que você emite
voltará a ti em forma de bênçãos.

A alegria do Criador
Busque a alegria do Criador que existe dentro de você.
O que seria, para você, um dia incrível? Um dia em que os
pássaros voam majestosamente de árvore em árvore, de planta
em planta, um dia em que o pôr do sol é um dos mais lindos?
Pois esse espetáculo Deus nos dá de presente todos os dias.
Devemos sim agradecer, sermos cada vez mais gratos e termos
o bom ânimo que Ele pede para nós.

Manifeste
Manifeste o que queres com tua luz interior e através de
tuas atitudes benéficas, alcançando o que realmente desejas
em teu caminho.
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Luz para os dias escuros

Priorize-se
Priorize seu tempo, pratique e faça apenas o que realmente importa, deixe o sedentarismo de lado, acorde cedo (se
possível) e faça pequenas caminhadas diariamente; aumente
seu trajeto com o tempo, respeitando os limites de seu corpo,
e então você nem acreditará do que será capaz.

Ame-se primeiro
Ame-se primeiro, depois ame aquilo que você quer conquistar; assim, tudo o que almejar, conquistará, pois você cultivou seu jardim com muita beleza, de modo que as borboletas
virão até ti.

Medite
Controle sua mente, medite num lugar especial, se possível em meio à natureza.
Mantenha uma respiração calma e profunda pelo menos
umas três vezes consecutivas, então perceberá que uma aura
angelical penetrará em sua alma e mente, lhe proporcionando
mais leveza e paz.

Caminhe firme
Caminhe firme e com alegria, contemple as belezas existentes ao seu redor, não esmoreça, jamais perca a fé em você!

Rosangela do Amaral Cardoso
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Libertando o ego
A verdadeira felicidade está em nosso interior. Quando
nos libertamos do ego, conquistamos a plenitude, vivemos
conforme a vontade do Criador e seremos realmente felizes.

O amor é
O amor é um sentimento que não se explica, só é possível conhecê-lo e falar sobre ele quando somos flechados pelo
Cupido, aí sim saberemos o que é o amor, e amar é o mais
nobre sentimento.

Tire o foco
Aprenda a tirar o foco do problema que te aflige, assim
ele se resolverá por si só, pois sempre haverá esperanças no
coração daquele que tem fé em Deus.
Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a
Deus, então não temerei o mal.

Não esmoreça
Lute pelo positivismo sempre. Não esmoreça, não perca
a sua fé e esperança em si, acredite que algo de bom possa
acontecer, mantenha suas expectativas no bem, no amor, na
paz, na gratidão pelo que você já conquistou! Você é um ser
divino e muito amado pelo Criador!
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Luz para os dias escuros

Pare e pense
Pare e pense sempre antes de falar, não aja com impulsividade, você irá perceber que falará o que for necessário a
ser ouvido por outrem.

Nada é por acaso
A lei da causa e efeito é contagiante. Com o tempo,
perceberemos que nada é por acaso em nossas vidas.

Encontrarás a felicidade
Encontrarás a felicidade servindo com alegria; agindo
com paciência e amor, atrairás para si anjos que te protegerão
em tudo o que fizeres!

Debaixo do sol
Debaixo do sol há tempo para tudo. Observe o que fazes
no momento presente. Viva bem o agora, pois ele determinará
seu futuro, e terás o resultado do que fizeste bem hoje.

Pequenos gestos
Pense sempre no bem, o mal só existe em sua mente se
você permitir. Maravilhe-se com pequenos gestos e atitudes e
aí então você verá que já era verdadeiramente feliz e não sabia.
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