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Pacto da Prosperidade! 
Guia para Mudança de Vida para Felicidade Pessoal. 

 
Pacto com a Felicidade - Guia da Prosperidade 

 
 

“Não importa onde você parou, 
em que momento da vida você cansou, 
o que importa é que sempre é possível 
e necessário “Recomeçar”.(Paulo Roberto Gaefke) 
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Quero te Guiar num encontro pessoal com o seu "eu" e 
resgatar todos os seus sonhos parados ou abafados pelo 
peso excessivo das cobranças que a Vida tem colocado no 
seu viver. 
Quero que você descubra na Simplicidade da Fé e no 
amor-próprio, as chaves que podem transformar a sua 
Vida. E, o melhor de tudo, você pode começar agora 
mesmo a sua mudança. 
 
Gostaria que você começasse o nosso processo de 
Mudança e antes de fazer o seu "Pacto com a sua 
Felicidade", lendo este texto que escrevi lá em 2004. Faz 
tempo, mas acho que ele continua atual demais... 
 
Mensagem do Meu Anjo - O desejo 
Paulo Roberto Gaefke 
 
Qual tem sido a sua primeira preocupação ao levantar-se 
nestes dias? 
Para onde se dirige seu pensamento ao despertar? 
No seu rosto, podemos enxergar o contentamento, 
através do sorriso, ou rugas de preocupação constante? 
Qual é a energia que anda te acompanhando?  
Será que as pessoas tem prazer em estar contigo? 
Você tem agradecido ou reclamado mais? 
Você tem sonhos ou apenas fugas da realidade? 
Você quer um amor, ou segurança de uma companhia? 
Você quer a família ou aventura com amantes? 
Quer trabalhar e progredir, ou apenas ganhar o sustento 
de cada dia? 
Amar ou entregar a sua vida na mão dos outros? 
Criar um filho para a vida, ou superproteger para 
estragá-lo? 
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Pense bem, reflita, faça um balanço, assim como a 
felicidade é nossa conquista própria e está dentro de nós, 
assim também os são os problemas, as dores e 
dificuldades, pois são reflexos de nossas atitudes, 
pensamentos e sonhos.  
Aliás, tem muita gente que pensa que basta sonhar e sair 
sem direção atrás dos sonhos, mas, imagine um arquiteto 
que desenha um lindo prédio, o prédio dos sonhos (dele é 
claro), mas não leva em conta os cálculos do engenheiro 
civil, despreza a mão de obra do mestre de obras, não 
pensa sequer no espaço necessário para a construção do 
seu "sonho", será que esse prédio vai sair do chão? 
 
Claro que não, pois os sonhos são apenas pontos de 
referência para a sua realização na vida, e em tudo, nós 
temos que ter os "pés no chão", serenidade para decidir 
entre o que queremos fazer, e aquilo que é realmente 
necessário ser feito. Aí está a diferença entre os que 
apenas sonham e os que realizam. 
 
Pense na qualidade dos seus pensamentos, reflita nas 
suas atitudes, no seu gênio, no seu humor, na qualidade 
das suas ações.  
Sua consciência está em paz? 
Está é uma hora excelente para tomar novas atitudes que 
reflitam na qualidade do seu amanhã.  
O futuro já começou e espera a sua participação ainda 
hoje. 
Paulo Roberto Gaefke- em meuanjo.com.br 
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Pois bem, neste texto de 2004, como já falei, eu já 
descrevia a necessidade de pararmos um pouco a 
agitação que os problemas trazem para a nossa cabeça e 
fazermos uma parada para uma reflexão. Gente, quando 
estamos numa ladeira, dificilmente a gente pensa ou 
consegue brecar, a gente vai no embalo da descida e isso 
pode ser terrível. Quando os problemas nos visitam, eles 
vão tomando forma de "ladeira" e vão nos empurrando 
numa corrida sem fim para o precipício... 
 
 
Enxugando gelo... 
 
"Enxugar gelo" é uma expressão popular utilizada quando 
alguém faz questão de insistir em algo inútil, algo que não 
vale a pena ou que não leva ao alcance dos objetivos 
traçados, é como se todo o esforço resultasse em nada de 
resultados. 
E, a maioria das pessoas tem vivido assim, num grande 
esforço para nada. Andam cansadas, estressadas e o pior, 
deprimidas de verdade, pela sensação de que tudo é 
inútil... 
Não tem coisa pior do que acordar sem motivação para a 
Vida, sem ter um objetivo, sem ter tesão pelo que vai 
fazer... 
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PACTO COM A 
PROSPERIDADE E A 

FELICIDADE PESSOAL 
 
Então, agora quero que você pare tudo, desligue celular, 
tablets e computadores, rádios e televisão, desligue-se 
também da tomada da vida por alguns instantes e numa 
folha de papel em branco escreva 7 Objetivos da sua vida 
atual. 
 
Escreva o que vier primeiro na sua cabeça, tipo pagar 
minhas contas atrasadas, entrar na Faculdade tal, arrumar 
um emprego assim ou assado, restabelecer o 
relacionamento que terminou… 
 
Só peço que você coloque o que vier na cabeça 
primeiro...quando escrever os 7 Objetivos, você lê e em 
outra folha de papel, reescreva os 7 objetivos por ordem 
de prioridade, o que for mais importante agora, vem no 
topo, e assim por diante para ter algo assim..(exemplo) 
 
1- Arrumar emprego na minha área 
2- Pagar contas atrasadas 
3- Pagar dívida com meus familiares (Tia Cotinha) 
4- Comprar um carro 
5- Passar no Vestibular para Faculdade Pública 
6- Casar com ... 
7- Morar longe da minha sogra rssss 
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Leia, releia e mude alguma coisa se achar que não é tão 
importante assim, mas dobre-a e vamos para a parte 
prática. 
 
Pergunto a você assim na lata: o que você pode mudar 
agora na sua vida para alcançar? 
 
Se você estiver cheio de problemas, com falta de 
emprego, grana, separações e tanta coisa ruim que 
dificilmente você terá como mudar alguma coisa, MAS, 
tem uma coisa que você pode mudar a qualquer 
momento da sua vida, e isso, eu te garanto é o mais 
Importante que você deve aprender e Guardar:  
VOCÊ PODE MUDAR O SEU PENSAMENTO! 
 
Sim, você pode, mas mesmo isso, não é coisa fácil de se 
fazer quando estamos atravessando aquele deserto 
aquela montanha de problemas, afinal de contas, como 
vou te pedir para dizer (o meu Mantra): Eu sou Rico, 
Próspero e Saudável, se você está Pobre, Endividado e 
com problemas de saúde? 
 
Você pode sim, sabe por quê? 
 
Por que o nosso cérebro não distingue o que é verdade ou 
o que é mentira quando nós afirmamos tal coisa...então, a 
partir de agora você pode repetir milhares de vezes ao dia: 
EU SOU RICO (A)!  
Tudo o que e eu toco próspera!  
Eu sou muito próspero(a)! e, ir se acostumando com essa 
"VERDADE" eu te GARANTO, em pouco tempo, a sua 
REALIDADE muda! 
Mude o seu pensamento agora, e esse é o seu primeiro 
desafio, antes da gente começar a PARTE ESPIRITUAL, do 
processo. 
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Desafio 1: Criar o seu 
Mantra Pessoal da 
Mudança. 
 
Eu posso te garantir que isso funciona pois funcionou e 
funciona até hoje na minha vida… 
 
Eu vivia contando moedas e com muitas dívidas, e olha 
que eu chegava a ganhar muito dinheiro, só para você ter 
uma idéia, fui trabalhar uma época em uma das maiores 
empresas de Tecnologia da Informação, fazendo 
programação em uma Linguagem que eu aprendi 
sozinho, e que me pagavam mais de 12.000 mil reais 
mensais isso em 2008...e mesmo assim, não sobrava nada, 
era luz cortada, carro despedaçado com os documentos 
todos atrasados...uma dívida de mais de 3 mil reais com a 
empresa de água da cidade...era o caos total e eu não via 
saída… 
 
Foi aí que eu conheci uma pessoa que também havia 
passado pelas mesmas situações que eu estava passando 
e que estava muito bem naquele momento, e eu até 
estranhei a sua alegria e boa disposição, carro novo, 
bermuda e sandálias esportivas, parecia mesmo que 
estava de "bem com a vida", e estava, e ele foi me 
contando o "SEGREDO", que não é aquele do filme e do 
livro, mas, uma verdadeira aula prática de como mudar a 
situação, e é isso que comecei explicando acima: MUDAR 
O PENSAMENTO, contrariar a Realidade. 
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Contrariar a realidade??? 
"Por mais que sejamos cultos, por mais que mereçamos, 
jamais conseguiremos uma vida melhor enquanto não 
possamos imaginá-la e não permitamos alcançá-la." 
(Richard Bach) 
 
Como assim??? 
 
E, ele pacientemente me explicou e eu te repasso aqui 
como foi. 
Ele disse: (preste atenção nisto!) 
Faça uma lista de 3, 4 ou até 5 coisas que você não é e 
gostaria de ser... 
Eu comecei, a primeira coisa que eu não sou, e gostaria de 
ser é Rico, pois no momento eu nem sei se sou pobre ou 
mais embaixo disso… 
 
Eu gostaria mesmo é de ser PRÓSPERO, pois no 
momento eu não tenho prosperidade. 
Eu gostaria de ser CALMO, pois ando uma pilha de nervos. 
Eu gostaria de ter SERENIDADE, pois ando sempre 
agindo com impulso. 
E Gostaria de ter mais SAÚDE, pois com tantas problemas, 
ando com pressão alta, sintomas de depressão, entre 
outras coisas. 
 
Pois foi aí que ele me ajudou a fazer meu Mantra Pessoal 
que me segue até hoje: 
EU SOU RICO, CALMO, SERENO, TRANQUILO E 
SAUDÁVEL. 
E me pediu apenas para repetir isso, quantas vezes 
conseguisse no dia...quando qualquer pensamento ruim 
chegasse, repetisse ainda mais, o mantra, e escrevi 
também em vários bilhetinhos que coloquei na carteira 
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(vazia tadinha...), na minha gaveta de roupas, e onde eu 
pudesse ver... 
Pois bem, eu sou um cara CHATO, que duvida de quase 
tudo...e só fiz aquilo tudo, por desespero de causa, afinal, 
eu já havia tentado de tudo, e isso estava fácil de fazer. 
 
E eu repetia aquilo o dia todo, falando e pensando, 
pensando e falando...mais de 300, 500 vezes ao dia... 
No sétimo dia ainda estava mais duro e com mais 
problemas que antes, e quase desanimei, mas, como 
pensar é grátis, eu insisti, e não sei precisar exatamente 
como tudo começou a mudar, mas, eu vi um cliente que 
me pagava R$ 800,00 por mês aceitar mais trabalhos e 
aumentar para R$ 3500,00 mensais, só com esse eu já 
comecei a pagar as contas do mês...mas tinha mais, 
aumentei minha base de clientes para mais de 100 em 
menos de 3 meses e hoje devo ter mais de 180 por não 
poder atender mais… 
 
De R$ 3000, mensais saltei para R$ 17.000, em poucos 
meses, mas, o mais importante, o dinheiro começou a 
ficar no Bolso, e só não guardei, porque ainda não 
desenvolvi esse gosto pelo guardar, eu gosto é de viajar, 
passear, sair pelo mundo...e isso eu pude fazer dai em 
diante. 
 
Veja bem, não estou falando de coisa de Milionário, de 
rico de Loteria, eu estou falando de ter DIGNIDADE, de 
poder pagar as contas mensais e sobrar o bastante para 
poder comprar o seu carro, se você quiser, ou comprar a 
sua casa financiada ou não...me entende?? 
Não tem aqui uma promessa maluca de virar Milionário(a) 
do dia para a noite, mas de ter Estabilidade Financeira e 
Emocional. 
 

9 



10 

CRIE O SEU MANTRA PESSOAL 
 

Por isso eu te peço, faça a mesma coisa que eu fiz...crie o 
seu Mantra, afirmando exatamente o contrário do que 
você tem hoje, se você tem dívidas, Diga Eu sou 
Próspero(a), se está sem saúde, EU SOU SAUDÁVEL, se 
está sem emprego, EU TRABALHO ONDE EU GOSTO E 
PAGAM BEM, se está solitário e sem sorte no amor, diga: 
Eu Vivo a Plenitude do Amor, ou EU TENHO UMA 
RELACIONAMENTO MARAVILHOSO, ou, MEU 
CASAMENTO É ABENÇOADO. 
Ou seja, você vai criar a sua mudança e vai repetir, repetir, 
sem desanimar,sem desistir… 
 
 
Buda afirmava: 
"O nosso pior inimigo não pode nos magoar tanto 
Quanto os nossos pensamentos descontrolados." 
 
 
Ai, corra atrás das coisas, não pare, ouça o Universo, ouça a 
sua intuição, siga-a e mude a sua vida. 
 
ATENÇÃO! 
Lógico que não basta ficar pensando no bem, na 
prosperidade, na saúde melhor para que isso ocorra. É 
preciso ação, é preciso trabalhar para o bem, se alimentar 
melhor para ter uma saúde melhor, trabalhar para 
conquistar a prosperidade, mas, pode apostar: tudo 
começa no nosso PENSAR. 
 
 
Este é o seu primeiro passo... 
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2º desafio da Mudança, o 
jejum. 
 

Lembra da sua lista de Desejos, pois é nós vamos agora 
firmar o Pacto da Mudança através de uma técnica 
antiga que muitos usaram no passado e principalmente o 
profeta Daniel na Bíblia, que sabia usar essa arma como 
poucos e tudo conseguia com ela, estou falando do 
Jejum..veja: 
 

Daniel tinha um segredo, além da orações diárias, Daniel 
jejuava em segredo. Veja esse trecho do seu livro em 10:4 
 
"Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por três 
semanas inteiras. 
Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho 
entraram na minha boca, nem me ungi com ungüento, 
até que se cumpriram as três semanas completas." 
 
Então essa é a parte espiritual do nosso Pacto, e é simples: 
você vai fazer o seu pedido mais urgente e durante 21 dias 
vai fazer uma oração do seu coração pela manhã e à noite 
e vai fazer um jejum diário. 
Jejum? 
Isso mesmo, um jejum básico, você vai deixar aquilo que 
mais gosta durante 21 dias. Eu por exemplo, não vivo sem 
meu café solúvel diário..se eu não tomo o café eu tenho 
dores de cabeça horríveis...me dá ansiedade, mas quando 
a coisa aperta, quando eu preciso de "um milagre", é esse 
o meu jejum, são 21 dias de boca seca, de desejo pelo café. 
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Quanto maior o sacrifício, maior a resposta. Isso mesmo, 
você pode oferecer um jejum alimentar de apenas 1 hora 
por dia, mas se de repente você fuma e oferecer 21 dias 
sem o cigarro, além de fazer bem para a sua saúde, esse 
sacrifício é realmente maravilhoso. Ou, se você não vive 
sem um chocolate, fazer o sacrifício de viver sem ele 
durante 21 dias. 
Eu não sei o que é sacrifício para você, mas você sabe, 
então experimente, faça esse sacrifício e pode contar, na 
hora certa a resposta virá. 
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3º Desafio - A Novena 
Breve de São José dos 
Milagres Impossíveis 
 

Esta é uma Poderosa Arma para quem anda desanimado, 
quem até está com a fé abalada, se ainda tiver fé. Você 
precisa de ter disciplina e determinação para fazer por  9 
dias, de preferência no mesmo horário todos os dias. 
 
Esta Novena Funciona demais! 
 
Eu não sei para qual o fim que você está buscando uma 
Novena, mas creia, que a primeira coisa que você vai 
conquistar ao fazer uma novena e isso é um tesouro; é a 
paz interior. Essa paz vai evoluindo para um renascer da fé 
que pode estar até abalada pelas lutas da vida, e por fim, 
traz forças para buscar o que você precisa. 
Que a cada novena o seu coração esteja banhado de 
amor, devoção, fé e perseverança. Para que a cada 
momento dos 9 dias, sinta que sua graça será alcançada e 
sua vida amparada nas mãos de Deus. 
 
Ao longo destes 9 dias você pode alcançar muitas graças, 
seja na saúde em caso de doenças, no amor e 
relacionamentos em geral, para a família e ainda para o 
dinheiro ou emprego urgente. 
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Precisa acender vela? 
Não! 
As velas servem mais para a nossa concentração, para a 
nossa ligação com a oração. Se puder e desejar, acenda a 
sua vela sempre com cuidado para não deixar a vela acesa 
sozinha no ambiente. 
 

Posso interromper a Novena? 
Poder, pode, mas não deve! 
A Novena tem esse prazo de 9 dias que nos ajuda na 
reflexão das nossas atitudes, da nossa própria vida, e nos 
alimenta a alma, por isso, mesmo que você tenha 
alcançado a Graça tão desejada, insista, não pare e não 
desista. 
 
Precisa ser no mesmo horário todos os dias? 
Precisar, não precisa, mas é mais eficiente!  
Busque fazer no mesmo horário todos os dias,ajuda no 
comprometimento, é sinal de respeito e mostra a sua boa 
vontade e empenho. 
 
Preciso fazer jejum durante a Novena? 
Olha, se puder, faça um jejum principalmente de palavras 
negativas, de palavrões, de reclamações. Feche a boca por 
2 ou 3 horas, e se possível, esqueça de reclamar, esqueça 
as lamúrias que não ajudam em nada. 
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A Novena Milagrosa a São José para causas urgentes 
Curta, poderosa e muito fácil de fazer 
Esta Novena eu já fiz da seguinte maneira: escolha o dia e 
a hora de começar e se puder, acenda uma vela branca 
(opcional) em um prato ou pires branco, ajoelhe-se e 
inicie a Novena com um Pai Nosso. 
Depois faça a prece ao Santo, apague a vela e repita-a 
durante 9 dias. (muito simples) 
 

Para todas as Causas Urgentes 
Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão 
imediata diante do trono de Deus, a vós confio todas as 
minhas intenções e desejos. 
Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a 
obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do 
vosso Filho adotivo, Jesus Cristo Nosso Senhor, de modo 
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que, ao confiar-me, aqui na terra, ao vosso poder celestial, 
Vos tribute o meu agradecimento e homenagem. 
 
 
Venho pedir lhe em oração, que interceda em meu favor 
na seguinte causa: (fale do seu pedido urgente...) 
Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-Vos com 
Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso 
aproximar-me enquanto Ele repousa junto do vosso 
coração.  
Abraçai-O em meu nome, beijai por mim o seu delicado 
rosto e pedi-Lhe que me devolva esse beijo quando eu 
exalar o meu último suspiro. 
 
São José, padroeiro das almas que partem, rogai por mim!  
Amém.  
 
Faça com fé que muita coisa boa vai acontecer na sua 
vida! 
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4º Desafio, criar o seu 
Saquitel das Conquistas 
 
Como fazer o seu Saquitel 
Faça uma cópia da sua folha com seus 7 pedidos mais 
urgentes.  
Dobre e faça o saquitel como abaixo. 
 
O saquitel é uma bolsa de pano, ou de TNT que é vendido 
em armarinhos. 
Se você não encontrar, ou quiser fazer ainda hoje o seu 
propósito e não tem um Saquitel, pegue um pedaço de 
tecido e corte um quadrado e com linha e agulha ou até 
mesmo um grampeador, faça uma espécie de envelope 
(um  saquinho onde possa colocar o papel com seus 7 
pedidos). 
 
Faça ou compre um  saquitel com uma das cores abaixo: 
 
Se a sua emergência for financeira, use um tecido ou 
saquitel na cor dourada, amarela ou prata. 
Se a sua emergência é na área amorosa, use um tecido na 
cor Vermelha, Rosa ou Champagne. 
Se a sua emergência é na  área da saúde, use um tecido 
ou saquitel na cor Azul (de preferência azul claro), ou 
branco. 
Para qualquer outra situação, use a cor branca e se por 
acaso não conseguir na cor que precisa, use a cor branca 
para substituir. 
É fácil fazer um envelope com o tecido, mesmo para 
quem não tem habilidade com costura. 
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Dentro do Saquitel, coloque os seus 7 pedidos que estão 
na folha de papel, nas costas dos pedidos, escreva a 
seguinte oração:  
Do jeito que está em Latim...Não precisa escrever a 
tradução que eu coloquei só para você saber. 
 

Praesta, quaésumus, 
omnípotens Deus: 
 
Tradução: 
Concedei, nós vos pedimos, 
Ó Deus onipotente: 
 
Depois que colocou os pedidos com a oração no saquitel, 
guarde-o na sua Bolsa, carteira, mala, ou em um cordão 
que possa colocar junto ao corpo todos os dias, ou 
qualquer lugar que possa seguir com você. 
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5º Desafio Organizar a sua 
Vida Financeira 
 

Aqui não tem nada de espiritual, pois nenhum anjo ou 
santo poderá te ajudar se a sua Vida Financeira for uma 
bagunça, então, para começar, eu vou te lançar alguns 
desafios que vão transformar de verdade a sua vida, ainda 
que você não passe a ganhar milhões e, acredite, vão 
salvar a sua vida se você ganhar Milhões de reais, porque, 
quem não controla bem seus trocados, não vai controlar 
os milhões e vai perder tudo. 
Por isso, é fundamental você começar essa Mudança 
Financeira agora mesmo, e para começar é simples, você 
vai fazer o seguinte: 
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1) Anote cada centavo gasto... 
Anotar cada centavo do que gasta a partir de agora. 
Pode ser no celular, num Aplicativo, numa folha de papel, 
ou numa caderneta...não importa, o que importa é você 
anotar cada centavo que gastar, local, data, hora e o que 
comprou, para depois de uns dias, ver onde o seu dinheiro 
está indo parar e o que pode fazer para não gastar mais 
do que precisa. 
 
2) Saiba o que tem para pagar... 
Fazer um lista de Tudo o que Tem que pagar todos os 
meses, que é a tal das contas fixas, luz, água, aluguel, 
escolas, compra do mês, internet, plano celular etc... 
Coloque tudo de um lado de uma papel ou planilha, 
existem várias gratuitas na Internet, eu uso o bom e velho 
caderno. 
 
3) Faça a lista de todo dinheiro que entra... 
Se você recebe salário, coloque o salário mensal e se 
entrar algum extra, adicione na sua lista, se vive como 
autonomo, empresário etc, coloque cada centavo que 
entrar na lista. 
 
4) SEJA DIZIMISTA DE VOCÊ. 
Todo mundo, ou quase todo mundo tem dificuldade de 
guardar Dinheiro para o futuro, ou Poupar, então, eu te 
desafio a ser dizimista de você mesmo, 10% de tudo o que 
entrar no seu bolso, você vai separar e guardar em uma 
Poupança, tesouro direto (que ´pe melhor ainda naqueles 
planos de longa duração) e ai, não importa se ganhou R$ 
10,00 ou 1 milhão, tire 10% antes e guarde e depois gaste o 
que sobrar.... 
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5) Tenha um ou mais sonhos... 
Estabeleça uma meta, um sonho com esse valor que vai 
guardar. 
Que tal o ano que vem em Paris?? 
Que tal daqui a um tempo comprar uma casa, um 
terreno, uma chácara? 
Qual é o seu grande sonho? 
Guardando esse pouco ou muito todo mês, ou todos os 
dias, logo, logo você terá condições de realizar o seu 
sonho, pode demorar um pouco mais se for algo bem 
caro, mas você já estará no caminho. 
 
Comece hoje por favor e comece pelo simples, anotando 
e guardando o que puder como seu dizimista fiel! 
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6º Desafio - Valorizar-se! 
 
Nós já fizemos um Pacto com a Prosperidade ao fazermos 
o jejum, criarmos o nosso Mantra pessoal, fazer o Saquitel 
e estamos trabalhando a Educação Financeira, tudo isso é 
incrível, tem força e poder, mas, se você não se valorizar, 
não colocar o devido valor nas suas POSSIBILIDADES, 
nada disso vai surtir efeito. Não existe Santo, anjo ou força 
espiritual que te empurre para a frente se você se sentir 
derrotado(a). 
 

Eu, na verdade, deveria ter colocado esse item como 
primeiro no topo deste Guia, mas, muita gente iria sentir 
que eu estaria falando das mesmas coisas de autores de 
"auto-ajuda" e se a pessoa já anda por baixo, sem dinheiro, 
com dívidas, sem amor, ela não vai conseguir se valorizar, 
ela não está se valorizando, pelo contrário, ela está se 
sentindo a pior das pessoas, acreditando que não 
consegue fazer nada certo, e assim,tudo o que ela tenta 
fazer já começa errado. 
 

Por isso, eu comecei pedindo para você mudar o 
pensamento, e neste sexto desafio, eu vou te dar um texto 
que eu escrevi tempos atrás e pedir que você também 
assista a um vídeo no Youtube (grátis) assista quantas 
vezes quiser, eu mesmo já assisti sem brincadeira, mais de 
20 vezes e não me canso de ver e aprender... 
O Documentário: Você pode Curar a sua Vida da Louis 
Hay tem 25 minutos e mesmo que você já tenha assistido 
ou ouvido falar, ASSISTA-O DE NOVO e preste atenção em 
cada detalhe...por favor. 
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Link para assistir o documentário 
https://www.youtube.com/watch?v=0s0XvwLOsK4 

 

 
e para ler, o meu texto: Quanto você Vale? 
 

Quanto você vale? 
 
"Peça para um publicitário descrever um botão de camisa, 
você ficará deslumbrado com tantas funcionalidades que 
ele vai achar para o botão e vai até mudar o seu conceito 
sobre o “pobre” botãozinho. 
 
Peça para uma pessoa apaixonada descrever a pessoa 
amada, aquela pessoa bem “feiazinha” que você conhece 
desde a infância e vai até pensar que ele está falando de 
outra pessoa. 
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O apaixonado enche a descrição de delicadezas, doçura e 
gentilezas, transformando a fera em bela em instantes. 
 
Peça para o poeta descrever o sol e a lua, e você vai se 
encantar pelos poderes apaixonantes da lua, pela beleza 
do sol que irradia seus raios como se fossem gotas do 
milagre 
divino no arrebalde da tarde quente onde o amor convida 
os apaixonados para viver a vida intensamente… 
 
Peça para um economista falar da economia mundial e 
tome uma lição de números e mercados, bolsas e 
câmbios oscilantes, inflação e mercados emergentes, e se 
não sair de perto, vai acreditar que em breve teremos a 
maior recessão da história e que a China é o melhor lugar 
do mundo para se viver. 
 
Agora, peça para uma pessoa desanimada ou depressiva 
falar da vida, do sol, da lua, dos botões, das rosas e do 
amor para você ver. 
Pegue um banquinho e um lenço e sente-se para chorar. 
É só reclamação, frustração, dores, misérias e 
desconfiança geral. 
 
Você sente a energia te contaminando, vai fazendo mal, 
vai te deixando sem forças, porque os desanimados, os 
reclamões e depressivos tem o poder “vampiresco” de 
sugar energias do bem e transformar em medo, e o medo 
paralisa as pessoas de tal forma que fica difícil até o mais 
simples pensar. 
 
E você? 
Como é que você descreve a sua vida? 
Quem é você para você mesmo? 
Como seria um comercial da sua vida? 
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Como você venderia o produto “você”? 
Você é barato, tem custo acessível ou é daquelas figuras 
caras,daquelas que não tem tempo para perder com a 
tristeza e com o passado? 
Você tem 1001 utilidades? 
 
Aliás, você vive em que século mesmo? 
São os teus olhos que refletem o que vai na sua alma, e o 
que vai na sua alma se reflete na qualidade de vida que 
você leva. 
É o seu trabalho que representa o seu talento, ou não. 
Por isso, não tem outro jeito, seja o melhor divulgador de 
você mesmo, valorize-se, esteja sempre pronto para dar o 
seu melhor, com seu melhor sorriso, com sua melhor 
roupa, 
com seu melhor sentimento, com suas melhores 
intenções, com sua gentileza sempre pronta para entrar 
em ação. 
 
Seja OMO, BRASTEMP, Lux de Luxo, e se for chocolate, 
que seja logo Godiva, belga e caro, porque gente especial 
igual a você não existe em nenhum mercado, e tem que 
valer sempre mais. 
 
V A L O R I Z E – S E!, não importa o que você faz, importa 
sim como você faz, isso sim, faz toda a diferença." 
 
Paulo Roberto Gaefke 
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7º Desafio - Agradecer 

 

Você com certeza vai melhorar em todos os aspectos da 
sua vida, vai transformar a sua Vida, e eu tenho certeza 
disso se você seguir os passos até aqui, mas tem uma 
coisa que você precisa fazer sempre: agradecer ao 
Universo, a Deus, aos anjos, ao Cosmos se preferir chamar 
assim, tudo que lhe acontece no seu dia a dia, por isso crie 
o hábito de antes de deitar-se, fazer uma prece 
começando por agradecer pela vida, pelo pão e pela 
misericórdia divina por permitir que você esteja aqui 
lutando e conquistando. 
Depois, fale do seu dia, faça pedidos, mas agradeça sem 
medo e sem medidas, quanto mais agradecemos, mais 
conquistamos. 
Experimente por favor. 
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Por fim, sempre que precisar, que sentir-se desanimado, 
ou principalmente doente, com muito estresse, 
desanimado, pressão alta, alguma doença que surge do 
nada, assista ao vídeo abaixo por pelo menos 30 dias, 
sozinho, na hora de deitar, ou em qualquer momento em 
que puder ficar sozinho, ou mesmo na condução com os 
fones de ouvido. 
Se puder, baixe o vídeo para evitar que ele suma. 
A Meditação Guiada Você Pode Curar a Sua Vida da 
Louise L Hay. 
https://www.youtube.com/watch?v=2CKrk01kFgs&t=314s 
 

ou: 
https://www.youtube.com/watch?v=uFDKTgCWi_w 
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Você Pode Transformar a 
Sua Vida Agora! 
 
Finalizando... 
Estamos chegando ao final do Pacto da Prosperidade e eu 
espero que você já tenha começado imediatamente a 
Criação do Seu Mantra pessoal e fazendo todos os passos 
que indiquei aqui, pois assim, eu tenho absoluta certeza 
de que a sua vida nunca mais será a mesma e gostaria de 
saber de você, o que conquistou, o que mudou, o que 
você está conquistando. 
Sempre que quiser, precisar ou querer, escreva-me em 
meuanjobr@gmail.com ou paulo@meuanjo.com.br 
Eu estou sempre pronto para ouvir, e se puder, ajudar. 
Eu sou muito grato por poder participar um pouco da sua 
vida e da sua mudança. 
Que o Deus que habita em mim esteja com você 
Hoje e sempre 
Amém 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Muito Obrigado 
Escrito por Paulo Roberto Gaefke  em Outubro de 2019 

www.meuanjo.com.br 
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