
 
 

 
 

Trechos de Mensagens dos Abraham 
Abraham através de Esther e Jerry Hicks 

 
 
SIM OU NÃO? 
SEMPRE SIMMM!! 
 
Quando você diz "Sim" a algo, você inclui algo que você quer em sua experiência. 
 
Quando você diz “Não” a algo, você inclui algo que você não quer em sua experiência. 
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Orlando, FL/USA, em 15/Fev/1997 – # 389 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 25/Mar/2012 TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
RELAXE.... 
 
Mesmo quando você se acha certo num assunto, quando você tenta empurrar o seu achar certo 
para os outros que não concordam com você, não importa quão certo você esteja, isso faz com 



que você se debata mais contra aquilo. 
 
Em outras palavras, só quando você para de se debater , que qualquer permissão real do que você 
quer pode acontecer. 
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Boston, MA/USA, em 17/Maio/2003 – # 388 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 24/Mar/2012  
TRD:LL/SP/SP/BR  
 
 
PROCESSO DA PIVOTAGEM 
 
Sempre que você sentir emoção negativa, pare e diga:  
Alguma coisa é importante aqui, senão eu não estaria sentindo essa emoção negativa.  
O que é que eu quero?  
 
E então simplesmente volte sua atenção para o que você quer. . .  
 
No momento em que você volta sua atenção para o que você quer, a atração negativa vai parar e, 
no momento em que a atração negativa parar, a atração positiva começará.  
 
E – nesse momento – seu sentimento mudará do não sentir-se bem para o sentir-se bem.  
 
Esse é o Processo da Pivotagem.  
(Nota Stela: ou seja, mudar de polaridade) 
 
[Abraham]  
 
Do livro „Dinheiro, e a Lei da Atração‟, dos Abraham – # 373 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 09/Mar/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
VOCÊ É PERFEITO! 
 
Vocês são seres magníficos, no lugar perfeito no momento perfeito, desenvolvendo-se 
perfeitamente, nunca tendo isso finalizado, e nunca fazendo nada errado. Divirtam-se mais em 
relação a tudo isso.  
 
“Hoje, não importa onde eu esteja indo, não importa o que eu esteja fazendo, e não importa com 
quem eu esteja – minha intenção dominante é buscar pelo que quero ver. Quero encontrar 
pensamentos, palavras e ações que me façam sentir bem enquanto eu os encontro. Pois ao fazer 
isso, estou, no momento, praticando a arte de permitir tudo o que eu tenho dito ao Universo que 
estou querendo, por todos os dias de minha existência.”  
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Asheville, NC/USA, em 29/Out/2000 – # 374 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 10/Mar/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 



ALINHAMENTO COM A FONTE - SER UM EXEMPLO 
 
Quando você está alinhado com quem-você-realmente-é, você só tem como alavancar aqueles 
com quem você entra em contato.  
 
Seu valor para os que o rodeiam se firma em apenas uma coisa: em seu alinhamento pessoal com 
a Fonte.  
 
E a única coisa que você tem a dar para o outro é um exemplo desse alinhamento – que o outro 
pode observar, depois desejar, e depois trabalhar para alcançar – mas você não tem como dar isso 
a eles.  
 
Cada um é responsável pelos pensamentos que pensam e as coisas que escolhem como seus 
objetos de atenção.  
 
[Abraham]  
 
Do livro „Dinheiro, e a Lei da Atração‟, dos Abraham – # 367 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 03/Mar/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
ALINHAR A ENERGIA 
 
Reserve tempo para alinhar a Energia primeiro e a ação se torna irrelevante.  
 
Se você não tirar o tempo para alinhar a Energia (*), se você não encontrar o estado do 
sentimento daquilo que está buscando, nenhuma ação suficiente no mundo fará alguma diferença. 
 
(*) Nota Stela : alinhar a energia = estar centrado e sentir/vibrar bem estar... se consegue isso 
com a respiração consciente e com intenção 
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em San Diego, CA/USA, em 03/Ago/1997 – # 366 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 02/Mar/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
COMO ATRAIR CONDIÇÕES MELHORES 
 
O melhor modo de alcançar um ambiente melhorado é se focar nas melhores coisas relativas ao 
onde você está atualmente até inundar seus próprios padrões vibracionais de pensamento com 
apreciação; e nessa vibração modificada, então, você pode permitir que as novas e melhoradas 
condições e circunstancias entrem em sua experiencia.  
 
Busque pelas coisas boas relativas ao onde você está e, em seu estado de apreciação, você 
alavanca todas as limitações auto-impostas (e todas as limitações são auto-impostas) e liberta-se 
para o recebimento das coisas maravilhosas.  
 
[Abraham] 
 
Do livro „Dinheiro, e a Lei da Atração‟, dos Abraham – # 363 



Publicado em www.abraham-hicks.com em 28/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
CONEXÃO É PODER! 
 
Aquele que está conectado ao Fluxo de Energia é mais poderoso que um milhão de pessoas que 
não estão. E dois que estão harmoniosamente focados ao Fluxo de Energia trazem à tona um 
empenho co-criativo que não pode ser equiparado a nada em todo o Universo.  
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Los Angeles, CA/USA, em 26/Jul/1997 – # 356 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 21/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
PRAZER E MERECIMENTO 
 
Quando você pratica sua história mais positivamente, de melhor sentimento, com o tempo seu 
prazer começa ser a vibração dominante em você e, então, quando você acopla seu prazer à sua 
intenção de ganho, os dois se fundem perfeitamente e aprimoram um ao outro.  
 
Não há melhor modo de ganhar dinheiro do que fazendo as coisas que você ama fazer. O dinheiro 
pode fluir para sua experiencia vindo de meios infinitos. Não é a escolha do modo que limita o 
dinheiro que flui – apenas sua atitude em relação ao dinheiro (*).  
 
(*) Nota Stela - crenças em nao merecimento, que dinheiro é sujo ou que nao traz felicidade, que 
só se ganha quando se trabalha duro, etc etc etc... isso bloqueia o fluir da energia monetária... 
hoponopono nessas crenças erradas!! e seja feliz porque você MERECE!! 
 
[Abraham]  
 
Do livro „Dinheiro e a Lei da Atração‟, dos Abraham – # 352 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 17/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
JOGUE FORA AS CRENÇAS 
 
Você realmente não deseja limitar crenças, pois a crença é somente uma perspectiva, e quanto 
mais crenças, mais perspectivas, ou mais atitudes – maior o mapa vibracional a partir do qual você 
pode fazer suas escolhas. Assim, apenas se torne bom em direcionar sua Energia de maneira que a 
crença não domine.  
 
[Abraham]  
 
ALINHAMENTO DE ENERGIA 
 
Não deixe que qualquer situação na qual você esteja, amedronte você. Tudo o que isso é, é um 
subproduto de algum alinhamento de Energia, o que apenas lhe dá uma clareza mais forte sobre o 
que você quer – e, mais importante, maior sensibilidade sobre se você está ou não num modo de 
recepção ou fechado a ele.  



 
[Abraham] 
 
Do Seminário em San Rafael, CA/USA, em 24/Mar/2001 – # 355 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 20/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
PERMISSÃO 
 
Leve seu Ser Interior onde quer que você vá.  
 
Se você levar seu Ser Interior para uma festa, ela será uma ótima festa!  
 
Se você levar seu Ser Interior, a comida que você comerá será recebida perfeitamente pelas 
células de seu corpo.  
 
Cada palavra que vier de sua boca será benéfica para todo mundo que escutar com os próprios 
ouvidos – ou com a própria vibração.  
 
Não vá a lugar algum sem seu Ser Interior.  
 
„Permissão‟ é isso.  
 
Sempre tenha seu Ser Interior presente.  
 
E, daí, qualquer coisa que acontecer sempre será orquestrado perfeitamente pela Lei da Atração.  
 
[Abraham] 
 
 
O FOCO CERTO 
 
O que quer que seja falado, só o deve sê-lo se fizer você se sentir bem. Não é de nenhum valor, 
nunca, ativar e falar sobre algo que não lhe faça se sentir bem, pois aquilo se reativa em sua 
vibração; aquilo faz de seu ponto de atração outro ponto, de maneira que você tenha menos 
clareza.  
 
Em outras palavras, quando você se foca sobre os problemas dos outros, você diminui sua 
capacidade de ajudá-los.  
 
As pessoas acreditam que você tem que se focar no problema a fim de encontrar uma solução. E 
nós dizemos: nenhuma solução resulta – ela nunca é inspirada; você nunca a reconhece e nunca é 
capaz de facilitar ou alcançá-la a partir de seu estado de foco no problema. São duas vibrações 
totalmente diferentes.  
 
Se você tem alguém que tem muitas coisas dando errado e uma coisa dando certo, bata o tambor 
do que está dando certo, e deixe isso ser o seu ponto de atração. Se você se focar sobre o 
problema da pessoa, você atinge uma vibração de harmonia com algo diferente do que a Fonte lhe 
daria como solução.  
 
[Abraham]  
 



Do Seminário em San Diego, CA/USA, em 23/Ago/2003 – # 349 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 14/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
AJUDAR OS OUTROS 
 
Quando você está sentindo o desconforto de ver outras pessoas em uma situação de falta e decide 
ajudá-las a partir de seu desconforto, nenhum valor duradouro ocorre, por duas razões 
importantes: primeiro, você não está alinhado com a Energia de sua Fonte, então você não tem 
nenhum valor real a dar; e, segundo, sua atenção à necessidade delas apenas amplifica a 
necessidade delas.  
 
É claro, ajudar os outros é uma coisa maravilhosa, mas você precisa fazer isso a partir de sua 
posição de força e alinhamento, o que significa que você tem que estar em alinhamento com o 
sucesso delas quando você oferece assistência e não em alinhamento com o problema delas.  
 
Quando a sua consciência sobre a situação delas lhe deixa desconfortável e você oferece ajuda 
para fazer com que elas se sintam melhor e para que você se sinta melhor, você não está no 
Vórtice e não está sendo de ajuda.  
 
Quando você sente uma avidez inspirada para oferecer algo porque você quer participar da 
felicidade delas, do processo de sucesso, sua atenção ao sucesso delas se harmoniza com o ponto 
de vista de sua Fonte; e os recursos infinitos do Universo estão à sua disposição. E isso, sim, é o 
que ajuda.  
 
[Abraham]  
 
Do livro „Entrando no Vórtice, Meditações Orientadas‟, dos Abraham – # 347 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 12/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
ESTAR BEM 
 
Os animais sabem disso.  
Se você sabe que tudo está bem, você sabe tudo o que precisa saber.  
 
E se você sabe que é suposto que a vida seja divertida, você sabe mais do que quase todo mundo 
sabe. E se você sabe que o modo como você se sente é seu indicador de quão conectado você 
está à Fonte, então você sabe o que apenas um punhado de Criadores Deliberados, em relação ao 
total da população, realmente sabe.  
 
Os animais sabem disso.  
Seus animais sabem que tudo está bem.  
Seus animais vivem no momento.  
Eles entendem o poder do agora deles.  
Eles esperam que o Universo agregue para eles.  
 
Eles não se preocupam, nem ficam se queixando, ou invocando, ou criando leis ou regras, ou 
tentando ajustarem-se. Eles são Pura Energia Positiva. Seus animais vibram mais na escala da 
Energia do contentamento do que da paixão.  
 
O desejo deles foi estabelecido a partir do Não-Físico, e continua a ser estabelecido por aqueles 



que, como você, querem o equilíbrio da Energia, querem suporte.  
 
A diferença entre o animal e o humano é que os animais são mais generalizados em suas 
intenções. O humano é normalmente menos misturado, normalmente menos permissor em relação 
ao fluir da Energia, mas mais específico. E é por isso que o humano é visto como o Criador, 
enquanto o animal é visto mais como o equilibrador da Energia.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Boston, MA/USA, em 11/Out/1998 – # 346 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 11/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
VIBRAÇÃO 
 
Ninguém pode lhe negar nada.  
Só você nega através de sua contradição vibracional.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Boca Raton, FL/USA, em 12/Jan/1997 – # 345 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 10/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
ATENÇÃO = ATRAÇÃO 
 
Ao que quer que você esteja dando sua atenção, isso já tem uma vibração própria, e quando você 
dá atenção àquilo, você incluí a vibração daquilo em sua vibração...então, seu ponto de atração é 
afetado.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Silver Spring, MD/USA, em 19/Abr/1997 – # 343 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 08/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
BEM ESTAR SEMPRE! 
 
Assim como os animais selvagens, você quer sua própria autonomia.  
 
Você quer libertação.  
Você quer a libertação da emoção negativa.  
Você quer a libertação de alguém dizendo a você o que fazer.  
 
Estejam vocês conscientes disso ou não – tudo o que vocês todos querem é uma sensação de 
Bem-Estar.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Orlando, FL/USA, em 03/Fev/2001 – # 344 



Publicado em www.abraham-hicks.com em 09/Fev/2012 
TRD:LL/SP/SP/BR 
 
 
CONTENTAMENTO 
 
Nós não somos defensores de uma vida longa.  
 
Defendemos uma vida de contentamento e, quando você se encontra em contentamento, a 
longevidade se segue naturalmente.  
 
Embora não contemos o sucesso de uma vida pela longevidade dela, nós a contamos pelo 
contentamento dela.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em West Los Angeles, CA/USA, em 06/Mar/2005 – # 342 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 07/Fev/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
O QUE VOCÊ ESTÁ PLANEJANDO? 
 
O que quer em que você esteja pensando, literalmente você está planejando um evento futuro.  
 
Quando você está se preocupando, você está planejando.  
Quando você está apreciando, você está planejando... 
O que você está planejando?  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Silver Spring, MD/USA, em 19/Abr/1997 – # 340 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 05/Fev/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
SINTA, JOGUE PRO ALTO E CONFIE! 
 
Enquanto você continuar se sentindo desconfortável com algo, você continua se mantendo numa 
vibração onde todas as coisas que você declarou querer – e todas as coisas que você deixou o 
Universo saber que você quer – não podem fluir para você.  
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Los Angeles, CA/USA, em 25/Jul/1999 – # 335 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 31/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
LEI DA ATRAÇÃO 
 
Você perceberá que os que mais falam de prosperidade, têm.  
Os que mais falam sobre saúde, têm.  



Os que mais falam sobre doença, têm.  
Os que mais falam sobre pobreza, têm.  
É a Lei. Não pode ser de outro jeito.  
 
O modo como você se sente é seu ponto de atração, e, assim, a Lei da Atração é melhor entendida 
quando você se vê como um ímã obtendo mais e mais do modo como você se sente.  
 
Quando você se sente sozinho, você atrai mais solidão.  
Quando você se sente pobre, você atrai mais pobreza.  
Quando você se sente doente, você atrai mais doença.  
Quando você se sente infeliz, você atrai mais infelicidade.  
 
Quando você se sente mais saudável, e vivo, e próspero – você atrai mais de todas estas coisas.  
 
[Abraham] 
 
Do livro „A Lei da Atração‟, dos Abraham – # 334 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 30/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
A Lei Universal da Atração está administrando minha Expansão...  
 
A Lei da Atração é o gerente Universal de toda Vibração, que se expande para tudo o que existe 
através do Universo. E, assim, ao mesmo tempo em que a Lei da Atração está respondendo ao 
conteúdo Vibracional de seus pensamentos físicos, ela também está respondendo ao conteúdo 
Vibracional de seu Ser Interior.  
 
[Abraham]  
 
Do livro „O Vórtice‟, dos Abraham – # 341 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 06/Fev/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
DOENÇA E CURA 
 
Seu sofisticado corpo físico existe por causa da inteligência de suas células. E a inteligência de 
suas células existe por causa de sua ligação com a Fonte de Energia.  
Quando médicos e cientistas tentam encontrar curas para doenças, sem levar em conta a relação 
entre o ser físico e a Fonte de Energia, eles buscam em todos os lugares errados. Para começar, se 
a resistência que não permitiu o Bem-Estar não for liberada, ela se mostrará sob a forma de outra 
e outra doença.  
Suas células, por causa da conexão delas com a inteligência da Fonte de Energia, sabe exatamente 
o que fazer a fim de se tornarem a incrível variedade de células funcionais em seu magnífico corpo 
físico. E na ausência do estorvo, que é provocado por seu pensamento negativo resistente, esta 
comunicação permanece aberta para a clara interação, ocorrida no momento, mantendo seu corpo 
físico em ótimo e perfeito desempenho.  
Na ausência da emoção e negativa – e, consequentemente, na permissão do alinhamento 
completo e na comunicação com a Fonte de Energia – seu corpo físico pode reivindicar seu 
equilíbrio e recuperar-se de qualquer desequilíbrio. E, uma vez que o equilíbrio tenha sido 
retomado, é fácil manter-se com pensamentos consistentes de bons sentimentos.  
 
[Abraham] 



 
Do livro „Entrando no Vórtice, Meditações Orientadas‟, dos Abraham – # 332 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 28/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
TUDO ESTÁ CERTO 
 
Nada precisa ser consertado.  
Tudo está se desenrolando perfeitamente.  
 
Assim, quando você está em seu agora, aceitando que tudo está bem, a partir dessa vibração você 
se torna cercado por mais e mais evidencias de que tudo está bem.  
 
Mas quando você se convence de que as coisas estão com defeito, de que há poluição, ou de que 
as coisas deram errado, ou de que o governo está envolvido em conspirações...então o que 
acontece é que você se pega nesta vibração e começa a manifestar esse tipo de coisa, e daí você 
diz “vê, eu disse que as coisas estavam erradas”.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em North Los Angeles, CA/USA, em 07/Mar/2000 – # 328 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 24/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
COMO AJUDAR O PRÓXIMO 
 
De vez em quando alguém adoecerá; e uma filha ou alguém que ama o alguém que está doente 
nos dirá “Abraham, estou querendo ajudar essa pessoa”.  
 
E dizemos: simplesmente mantenha a imagem da pessoa num estado de máximo Bem-estar e 
creia que, pelo caminho da menor resistência, ou ela se recuperará e o Bem-estar será restaurado 
aqui, ou ela se recolherá e o Bem-estar será restaurado lá.  
 
Mas, em ambos os casos, permaneçam elas aqui ou partam para o que vocês têm chamado de 
experiencia da morte, o Bem-estar é sempre restaurado. Quer seja alguém que tenha 
simplesmente estado por aí na existência física, meditando, que conheça a doçura da Conexão 
numa base diária, dizendo “Ah, essa experiencia de vida tem sido tão maravilhosa que acho que 
agora vou voltar minha atenção para outro aspecto de minha experiencia de vida”, aí fecha os 
olhos enquanto se deita em sua cama, faz a transição, e se descobre que fez a própria transição à 
noite, quer seja os que têm alguma experiencia violenta – onde sob a mira da arma de um inimigo, 
ou da arma de alguém violento, ou num acidente de carro – faz a própria transição. Quando eles 
fazem sua transição, em ultima análise, ainda é a mesma experiencia.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em San Rafael, CA/USA, em 09/Mar/2002 – # 322 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 18/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
HARMONIA 
 



Você tem mais pontos harmônicos com qualquer pessoa no planeta do que pontos desarmônicos, 
pois há muito mais em harmonia com seu âmago do que você percebe ou do que a maioria de 
vocês permite. Quanto mais vocês se colocam em harmonia com a própria Fonte de Energia, mais 
harmônicos vocês ficam uns com os outros. Quando você pensa sobre as outras pessoas e no que 
elas pensam sobre você, você compreende que o que elas pensam tem bem pouco a ver com o 
que você é? Tem mais a ver com os hábitos de pensamento que elas têm desenvolvido. Tem mais 
a ver com elas como pensadoras do que com você como o sujeito do pensamento delas. Se nada 
for mais importante para você do que você se sentir bem, você pode formar uma fantasia sobre as 
pessoas que estão em sua vida e elas começarão a mudar para se equiparar à sua fantasia, pois a 
Lei da Atração é uma coisa muito poderosa.  
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Asheville, NC/USA, em 05/Set/1998 – # 320 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 16/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
MERECIMENTO 
 
Em termos muito simples, merecimento significa “encontrei um modo de deixar a Energia me 
encontrar, a Energia que é natural me encontra”. Merecimento, ou não merecimento, é algo que 
pronunciado por você para você. Você é o único que pode julgar si mesmo merecedor ou não 
merecedor. Você é o único que pode amar a si mesmo num estado de permissão, ou odiar a si 
mesmo num estado de não permissão. Não há nada de errado com você, nem há algo errado com 
alguém que não esteja amando você. Todos vocês estão simplesmente, nesse momento, 
praticando a arte da não permissão, ou a arte da resistência.  
 
[Abraham] 
 
SATISFEITO COM O QUE É 
 
A única razão pela qual você quer cada coisa que quer é porque você acha que se sentirá 
realmente bem quando a obtiver. Mas, se você não se sente realmente bem em seu caminho até 
aquilo, você não tem como chegar lá. Você tem que estar satisfeito com o que-é enquanto está 
caminhando por mais.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Boston, MA/USA, em 05/Out/2002 – # 316 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 12/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
SEM PUNIÇÃO 
 
Isto é sempre verdadeiro: O que eu penso e como me sinto, e o que se manifesta é sempre uma 
compatibilidade vibracional. Mas eis a grande jogada: o que se manifesta não se manifesta 
instantaneamente. Assim, você tem toda essa margem de tempo adicional que lhe faz pensar...se 
a cada vez que você tivesse um sentimento negativo, um tijolo lhe caísse na cabeça, você teria 
que limpar seu pensamento.  
 
Mas você não está aqui para ser punido em relação ao que pensa.  



Você está aqui para usar seu pensamento – e seu foco – para criar.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Washington, DC/USA, em 07/Maior/2005 – # 315 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 11/Jan/2012 
TRD/LL/SP/SP/BR 
 
 
VÓRTICE DE ATRAÇÃO 
 
Meus pensamentos provocam um poderoso Vórtice de Atração em movimento...Do mesmo modo 
que a Lei da Atração está respondendo aos pensamentos, palavras e ações que você emite aqui, 
em sua realidade física, a Lei da Atração está sempre respondendo poderosamente à sua 
Realidade Vibracional.  
 
Quando a Lei da Atração, o gerente Universal de todas as Vibrações, responde à clareza da 
Vibração emitida por seu Eu Interior em expansão, o resultado é um poderoso Vórtice de Atração 
em movimento.  
 
[Abraham]  
 
BASTA 55% 
 
O que perguntaríamos a nós mesmos é: “Qual é a proporção de meu dia em que estou em 
harmonia vibracional com meus desejos?”, que significa “quanto de meu dia eu estou feliz, alegre, 
ávido, pleno, satisfeito, cortês?”, e “qual é o percentual de meu dia em que estou intratável, 
irritado, frustrado ou censurável?”  
 
E você não tem que estar 100%, você não tem que estar 90%, você não tem que estar 80%. Se 
você puder ao menos sentir-se melhor uns 55% ao invés de não se sentir assim tão bem, você fez 
um movimento significativo no que começará a acontecer em sua experiência.  
 
[Abraham]  
 
PERMITINDO SEU BEM ESTAR 
 
A pessoa que precisa fazer algo não é a outra pessoa. A pessoa que precisa fazer algo é você! 
Algumas pessoas em sua vida não merecem seus bons pensamentos. Em outras palavras: “Elas 
são más. Elas são malvadas. Elas estão erradas! Elas são inapropriadas. Elas não merecem seus 
bons pensamentos”. E você, teimosamente, não lhes ofertará nenhum bom pensamento.  
 
Elas podem não merecer seus bons pensamentos. Mas você merece.  
Você merece seus bons pensamentos a respeito delas.  
É isso o que é a Arte da Permissão.  
Isso é permitir o próprio Bem-Estar.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em San Rafael, CA/USA, em 09/Mar/2001 – # 300 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 27/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 



EXPECTATIVA 
 
A expectativa sinaliza a junção entre o „onde você está‟ e o „aonde você quer estar‟. O „aonde‟ você 
quer estar é o seu desejo, e o „onde‟ você está é o seu ponto de ajuste, ou hábito de pensamento. 
E o que acontece no meio é o que chamaríamos de expectativa. A expectativa, seja em relação ao 
desejado ou indesejado, é um ponto poderoso de atração. Sua expectativa é sempre aquilo em 
que você acredita. Mas, a palavra „expectativa‟ implica em mais „do que você está querendo‟ do 
que o que „você não está querendo‟. É mais uma palavra positiva do que negativa. Mas, é claro, 
você poderia ter uma expectativa negativa – e sempre que você tem expectativa, você realizará! 
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Orlando, FL/USA, em 20/Dez/2003 – # 304 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 31/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
ESCOLHAS 
 
Queremos que você desfrute da experiencia contrastante, assim como desfruta do contraste de um 
buffet. E queremos que você alcance o estado (e praticar a Realidade Virtual lhe ajudará a ganhar 
esta confiança) que, sempre que você está em frente a um buffet que tem muita coisa que você 
gosta de comer, assim como algumas que você não gosta, você não se sinta frustrado por 
existirem coisas que você não quer comer. Você não se sente compelido a colocá-las em seu prato 
e come-las; você simplesmente pega as coisas das quais gosta. E o Universo dos pensamentos é 
igual. Você escolhe dele as coisas das quais você gosta.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Salt Lake City, UT/USA, em 29/Jun/2002 – # 301 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 28/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
PROSPERIDADE 
 
Você tem que encontrar um modo de ficar bem com a prosperidade, pois você sempre quererá 
prosperar. A economia se move adiante em resposta ao desejo das pessoas. E privar-se de algo 
não cria mais dinheiro para que alguém possa gastá-lo. Se não houvesse pessoas comprando 
coisas, então todos os trabalhadores das fábricas e comercialização teriam que encontrar outros 
modos de ganhar a própria vida. Há tantas pessoas que, por natureza, querem prosperar, que, tão 
logo começam a prosperar um pouco, começam a impor todos estes julgamentos externos sobre 
quanta prosperidade é apropriada, “é apropriado prosperar esse tanto, mas não desse tanto”. E 
você tem que se perguntar “em que ponto eu perco o equilíbrio da prosperidade?”. 
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Detroit, MI/USA, em 27/Set/2003 – # 299 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 26/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
VIDA E MORTE 
 



Você não pode julgar o valor de uma vida pela quantidade dela. E sim pela alegria que você sente. 
Quanto mais alegre você é, mais você vive. Deixe-se relaxar, e respire, e seja livre, e seja alegre, e 
seja um folião. A experiência ideal de vida física é ter muitas das coisas que lhe estimulam a 
desejar, e uma consciência do modo como você se sente, assim você alcança sentimentos que o 
fazem se sentir bem – assim, você está aberto, assim você está sintonizado, internalizado, e 
ligado. Nós lhe damos nossa palavra, o tempo de sua morte é sempre escolhido por você.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Chicago, IL/USA, em 07/Set/2002 – # 296 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 23/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
HISTÓRIA PESSOAL 
 
Cada um dos componentes que compõe a sua experiência de vida é atraído para você pela 
poderosa resposta da Lei da Atração aos pensamentos que você pensa e pela história que você 
conta sobre sua vida. Seu dinheiro e seus ativos financeiros; seu estado físico de bem-estar, 
clareza, flexibilidade, tamanho e forma; seu ambiente de trabalho, como você é tratado, a 
satisfação profissional e as recompensas – realmente, até mesmo a felicidade de sua experiência 
de vida em geral – tudo acontece em função da história que você conta.  
 
[Abraham]  
 
Nota Stela: vigiar nossas palavras quando falamos sobre nós, nossa vida etc... falar sobre 
dificuldades, atrái mais dificuldades...  
 
Do livro „Dinheiro, e a Lei da Atração‟, dos Abraham – # 295 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 22/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
SER FELIZ! 
 
Somos reais defensores de você simplesmente ser tão feliz quando puder ser – o que engloba 
tudo. Mesmo que você não tenha razão para ser feliz, seja assim mesmo. Fantasie. Tome uma 
decisão de que será feliz de um jeito ou outro – não importa com o que. “Não importa com o que, 
vou ser feliz! Se eu tiver que ignorar todo mundo, se tiver que nunca mais assistir televisão 
novamente, se tiver que nunca mais pegar um jornal de novo - eu vou ser feliz. Se eu nunca mais 
for ver o rosto daquela pessoa de novo, eu vou ser feliz. Se eu tiver que ver o rosto daquela 
pessoa novamente, eu vou ser feliz. Se eu tiver que ver o rosto daquela pessoa, eu vou encontrar 
algo para ver, no rosto daquela pessoa, que me faça feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou 
ser feliz.” 
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Sacramento, CA/USA, em 15/Mar/2003 – # 292 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 19/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
VIOLÊNCIA 
 
Estes seres, que estão agindo de modos que você acha muito horrível, estão atormentados e 



sofrendo de uma forma que você não entenderia. Seus terríveis atos são extensões desta dor. 
Também temos que lhe dizer – ninguém que não esteja em compatibilidade vibracional àquilo 
poderia ser vitima deles.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Los Angeles, CA/USA, em 31/Jan/1999 – # 287 
Publicado em ABQ em 14/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
A NÃO RESISTÊNCIA 
 
Se você não enfrentar a resistência com a resistência, ela se dissipará dramaticamente. Ela 
simplesmente se suaviza. Tente! Da próxima vez em que alguém lhe disser “estou certo e, você, 
errado”, diga “Nossa, você está certo. Você está certo. Você está certo”. E queira dizer isso 
mesmo. Em outras palavras, não esteja zombando da pessoa. Não seja sarcástico. “Você está 
certo”. E, daí, observe como, de repente, os olhos deles se arregalam. Eles não têm energia para 
explodir com você, pois você simplesmente afastou o combustível para longe do fogo.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Boston, MA/USA, em 17/Maio/2003 - #284 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 11/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
CONTENTAMENTO 
 
Vocês são orientados a pagarem o preço de maneira a chegarem a algum lugar, e no processo 
vocês começaram a acreditar que chegar ali deve ser realmente importante, consequentemente 
deve ser o seu propósito.  
 
E dizemos “se você não está tendo contentamento, então você não chegará a lugar nenhum”.  
 
Contentamento é realmente aonde você está indo.  
 
[Abraham]  
 
Nota Stela: RESUMINDO: lembrar de, todos os dias, vibrar no coração BEM ESTAR e 
REALIZAÇÃO... assim, o Universo responderá enviando CONTENTAMENTO, alegrias, prosperidade, 
saude, paz, e tudo o mais que te faz feliz! 
 
Do Seminário em Boca Raton, FL/USA, em 13/Dez/2003 - #279 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 06/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
AÇÃO JUDICIAL 
 
Na maioria dos processos judiciais, a maior parte das pessoas simplesmente usa as outras como 
desculpa para se desconectar do Fluxo. E, daí, elas simplesmente sofrem até que o que está 
menos desconectado ganha o processo judicial. Mas, ainda assim, é um exercício tamanho de 
desconexão da Fonte de Energia que achamos que nunca vale o preço da recompensa, não 
importa quão grande seja a recompensa da ação judicial. 
 



[Abraham]  
 
Do Seminário em Buffalo, NY/USA, em 27/Set/2000 - #278 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 05/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
NÃO SE DEIXE AFETAR PELOS OUTROS 
 
Como os outros não podem vibrar em sua experiência, eles não podem afetar o resultado de sua 
experiência. Eles podem manter as próprias opiniões, mas a menos que a opinião deles afete a sua 
opinião, a opinião deles não importa. Um milhão de pessoas pode estar se debatendo contra você 
e isso não lhe afetará negativamente, a menos que você esteja se debatendo de volta. Eles afetam 
o que acontece na própria experiência. Eles afetam o próprio ponto de atração – mas não lhe 
afeta, a menos que você se debata contra eles.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Orlando, FL/USA, em 21/Set/1998 - #276 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 03/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
EGOISMO 
 
Se estivéssemos em seu lugar físico, nossa busca dominante seria: entreter-se, agradar-se, 
conectar-se com o Si Mesmo, ser Si Mesmo, desfrutar do Si Mesmo, amar o Si Mesmo. Alguns 
dizem “Bom, Abraham, você ensina o egoísmo”. E dizemos, sim, nós fazemos isso; sim, fazemos 
isso; sim, fazemos isso, pois a menos que você seja egoísta o bastante para alcançar essa 
conexão, você não tem nada a dar a ninguém, afinal. E quando você é egoísta o bastante para 
fazer essa conexão, você tem um presente enorme que dá em todos os lugares onde você está.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em San Antonio, TX/USA, em 21/Abr/2001 - #277 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 04/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
RESPIRAÇÃO 
 
Não há nada em relação à sua consciência física que lhe conecte mais ao aspecto Não-Físico de 
seu Ser do que sua respiração.  
 
Muitos assumem que o processo da respiração tem a ver apenas com sua natureza física, mas não 
é o caso. O processo de respirar é muito mais que uma função essencial de seu corpo físico. Na 
verdade, ele é o fluxo do Espírito para você, e através de você. Esta é a razão pela qual, quando 
cessa o foco do Espírito através de seu corpo físico, sua respiração cessa também. Nossa 
experiência meditativa induzirá a uma convergência de aspectos benéficos para você, pois quando 
você relaxa no ritmo natural da respiração perfeita, enquanto escuta estas palavras faladas, a 
Vibração de seu ser físico gentilmente se renderá à frequência Vibracional de sua Fonte e você se 
tornará um com sua Fonte(*), dentro do Vórtice.(**)  
 
(*) FONTE = Criador 



(**) VORTICE: é quando vc está centrado em sua propria Luz - é aí que tudo que vc pensa e 
deseja pode ser criado e manifestado em sua vida.  
 
Através da audição de nossas palavras em seu estado relaxado de permissão, você permitirá que a 
gentil sintonia de sua frequência Vibracional se compatibilize com a frequência de sua Fonte.  
 
Este não será um exercício de esforço, ou de tentativa, mas, ao contrario, um exercício de 
liberação e permissão...permitindo-se gentilmente ser quem você-realmente-é.  
 
[Abraham]  
 
Do livro „Entrando no Vórtice, Meditações Orientadas‟, dos Abraham - #272Publicado em 
www.abraham-hicks.com em 29/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
 
ESTÁ TUDO BEM! 
 
Se você soubesse que tudo está realmente bem, e que sempre há um final feliz, então você não 
sentiria o tremor em relação a seu futuro. Tudo está realmente muitíssimo bem! Se você pudesse 
acreditar e confiar nisso, então imediatamente tudo ficaria automática e instantaneamente bem. 
 
[ Abraham]  
 
Do Seminário em Silver Springs, MD/USA, em 11/Abr/1999 - #273 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 30/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
MORTE 
 
Divirta-se com a morte. Estamos tão mortos quanto possível e estamos plenamente cientes dessa 
experiência de contentamento. Estamos com vocês todas as vezes em que vocês o permitem. 
Estamos em todas as aves cantoras e em cada alegre criança. Somos parte de cada deliciosa 
pulsação em seu ambiente. Não estamos mortos, e nem você tampouco chegará a estar! Você 
apenas se levantará um dia e sairá do filme.  
 
[Abraham]  
 
Do Seminário em Boulder, CO,/USA, em 11/Jun/2005 - #274 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 01/Dez/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
CONEXÃO INTERNA 
 
Meu relacionamento mais importante é com minha Fonte…não há nenhum relacionamento de 
maior importancia a alcançar do que o relacionamento entre você, em seu corpo físico, 
exatamente aqui e agora, e a Alma/Fonte/Deus, do qual você veio. Se você se inclinar a esse 
relacionamento, em primeiro lugar, você então, e apenas então, terá a base estável para atuar nos 
outros relacionamentos. Seu relacionamento com seu próprio corpo, seu relacionamento com o 
dinheiro, seu relacionamento com seus pais, filhos, netos, com seus colegas de trabalho, seu 
governo, seu mundo...todos entrarão, rápida e facilmente, em alinhamento assim que você se 
inclinar primeiro a esse relacionamento fundamental, primário.  



 
[Abraham] 
 
Do livro 'O Vórtice', dos Abraham - #270 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 27/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
 
TERRA E BEM ESTAR 
 
A estabilidade de sua Terra existe porque a mudança e expansão dela não ultrapassam a própria 
habilidade de encontrar o equilíbrio. Não apenas o tamanho da Terra e as leis da física são 
bastante significativos para absorver o choque de qualquer mudança, mas também a natureza 
Vibracional de Bem-estar da Terra.  
 
Embora sua Terra pareça ser uma esfera geológica de rochas, solo e água mantidos juntos por 
forças gravitacionais, ela é muito mais que isso, pois dentro de cada partícula de substancia da 
Terra há Consciencia Vibracional buscando equilíbrio individual – Consciencia se alinhando com 
uma visão Não-Física mais Ampla do futuro da Terra.  
 
Muito embora os habitantes humanos do planeta Terra estejam frequentemente fora de seus 
Vórtices, num estado de resistencia ao próprio Bem-Estar, a esmagadora Consciencia de seu 
planeta (em solo, em água, em flora e fauna) vive encontrando equilíbrio incrementalmente a cada 
passo ao longo do caminho.  
 
Com o tempo, quando você relaxar e respirar seu caminho para o alinhamento com sua Fonte, 
você será capaz de sentir o pulso dominante Vibracional do Bem-Estar que permeia sua Terra e 
tudo que está contido, pois o Bem-Estar é a base do Todo-Que-É.  
 
[Abraham] 
 
Do livro „Entrando no Vórtice, Meditações Orientadas‟, dos Abraham - #264 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 21/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
 
BEM ESTAR 
 
Quando você estiver se sentindo menos que bem, se você parar e disser “Nada é mais importante 
do que eu me sentir bem. Eu quero encontrar agora uma razão para me sentir bem”, você 
encontrará um pensamento melhorado, o que conduzirá a outro, e a outro. E quando você 
desenvolve o hábito de procurar por pensamentos de bom sentimento, as circunstâncias que lhe 
cercam têm que melhorar, a Lei da Atração exige isto.  
 
Quando você se sente bem, você experimenta uma sensação de portas se abrindo quando o 
Universo está cooperando com você. E quando você se sente mal, você se sente como se portas 
estivessem se fechando, e a cooperação pára. A qualquer momento em que você sente emoção 
negativa, você está no modo da resistência a algo que você quer, e esta resistência cobra pedágio 
de você. Ela abala seu corpo físico, e abala as coisas maravilhosas que você permitiria vir para sua 
experiência.  
 
[Abraham]  
 



Do livro „Dinheiro, e a Lei da Atração‟, dos Abraham - #256 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 13/Nov/2011 
Traduzido e ampliado (direto do livro original) por: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
PERMISSÃO  
 
Leve seu Ser Interior onde quer que você vá. Se você levar seu Ser Interior para uma festa, ela 
será uma ótima festa! Se você levar seu Ser Interior, a comida que você comerá será recebida 
perfeitamente pelas células de seu corpo. Cada palavra que vier de sua boca será benéfica para 
todo mundo que escutar com os próprios ouvidos – ou com a própria vibração. Não vá a lugar 
algum sem seu Ser Interior. „Permissão‟ é isso. Sempre tenha seu Ser Interior presente. E, daí, 
qualquer coisa que acontecer sempre será orquestrado perfeitamente pela Lei da Atração.  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em El Paso, TX/USA, em 17/Fev/2001 – # 252 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 09/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
PEDIR 
 
Você não pode fazer nada, exceto experienciar o contraste, então você não tem como fazer algo a 
não ser pedir. E já que você não tem como fazer nada exceto pedir – e tudo o que você pede, lhe 
é dado – então não há nenhum aprendizado real acontecendo.  
 
Se há algum preço a pagar, ou se há algum retorno de algo, isso tem que estar na categoria de, 
finalmente, trazer-se para o alinhamento vibracional com o que você está pedindo.  
 
Você tem que ser um compatibilizador vibracional com aquilo que você está pedindo.  
 
[Abraham]  
 
Nota Stela: soltar o passado.... soltar o que nao quer... soltar da mente e do coração. Vibrar só o 
que quer! na mente e no coração. E RELAXA, porque....vem! Simples assim....  
 
Do seminário em Washington, DC/USA, em 07/Maio/2005 – # 250 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 07/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
BEM ESTAR 
 
Estamos lhe pedindo para confiar no Bem estar. 
 
Há mágica no otimismo.  
Nada há no pessimismo.  
 
Na expectativa positiva há emoção e sucesso.  
No pessimismo, ou consciência do indesejado, nada há.  
 
O que você está querendo fazer é redefinir seu relacionamento com o Fluxo. Não lhe pedimos para 
olhar para algo que é preto e chamar esse algo de branco. Não lhe pedimos para que você veja 
algo que não está do jeito que você quer e fingir que está.  
 



O que lhe pedimos é para praticar a mudança da maneira de ver. Pratique a mudança de sua 
perspectiva. Pratique conversar com pessoas diferentes. Pratique ir a novos lugares. Pratique 
selecionar as informações para coisas que o fazem se sentir como você quer se sentir e use estas 
coisas para fazer com que você se sinta num estado de familiaridade.  
 
Em outras palavras, queremos que você se sinta familiarizado com seu contentamento. Familiarize-
se com sua expectativa positiva, familiarize-se com seu conhecimento de que tudo está bem, pois 
esse Universo lhe dará evidencias deste Bem-estar assim que você encontrar esse estado.  
 
Apreciamos imensamente essa interação.  
Há grande amor por vocês aqui.  
Estamos completos.  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em San Rafael, CA/USA, em 04/Mar/1998 – # 249 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 06/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
ORAÇÃO 
 
Sua oração faz com que você se foque, e a Lei da Atração faz com que tudo no Universo, que 
esteja em harmonia vibracional com seu foco, chegue até você.  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em Lincroft, NJ/USA, em 15/Out/1996 – # 246  
Publicado em www.abraham-hicks.com em 03/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
ENSINANDO O PRÓXIMO 
 
O melhor que você pode fazer por alguém é prosperar plenamente e estar disposto a explicar a 
qualquer um que pergunte como você está prosperando e o que é que você descobriu – e, então, 
apenas relaxar e acreditar que tudo está verdadeiramente bem.  
 
[Abraham] 
 
Do seminário em Buffalo, NY/USA, em 20/Maio/2003 – # 245  
Publicado em www.abraham-hicks.com em 02/Nov/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
CADA VEZ MELHOR! 
 
Se você vai deixar que sua intenção dominante seja a de revisar e melhorar o conteúdo da história 
que você conta todos os dias de sua vida, é nossa promessa absoluta que sua vida se tornará uma 
história ainda mais melhorada. Pois, pela Lei da Atração – essências semelhantes se atraem - deve 
ser assim! 
 
[Abraham]  
 
Do livro „Dinheiro, e a Lei da Atração‟, dos Abraham - #244 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 01/Nov/2011 



Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
PERMISSÃO 
 
Continue lembrando-se: não existe um único premio.  
 
Então diga a si mesmo coisas como “você me atrai de todos os modos e atrairei sua essência para 
mim. Visualizarei você a fim de alinhar minha Energia e, então, acreditarei que a Lei da Atração me 
trará uma réplica exata (da essência) do que acredito que você é".  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em San Diego, CA/USA, em 07/Fev/2004 - #243 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 31/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
CONJURAR 
 
Você tem a capacidade de evocar - palavra muito boa, conjurar.  
 
Conjurar e criar são a mesma palavra.  
 
Você tem a capacidade de evocar uma emoção além da realidade que-é. 
E, afinal, criação não tem sempre que ser isso? 
[...] 
 
Um verdadeiro criador é aquele que evoca a essência de algo, que se dirige à essência emocional 
do que deseja e, então, ao fazer isso, permite que toda a energia que cria mundos preencha os 
detalhes específicos.  
 
[Abraham] 
 
Do Seminário em Washington, DC/USA, em 24/Set/2011 
Enviado para ABQ em 29/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
FILHOS 
 
Se você incentivar seus filhos a permanecerem conectados à Fonte de Energia, eles permanecerão 
com a mente aberta; eles permanecerão otimistas; eles permanecerão entusiasmados. Eles 
permanecerão equilibrados; eles permanecerão flexíveis. Eles permanecerão em estado de graça. 
Eles permanecerão em estado de Bem-Estar. E eles farão escolhas maravilhosas.  
 
[Abraham] 
 
Do seminário em Philadelphia, PA/USA, em 12/Maio/2005 - #241 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 29/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
FLUXO 
 
Que tal criar uma corrente positiva bastante óbvia de abundância financeira?  
 



E que tal ficar muito bom em visualizar que o dinheiro flui através de você facilmente?  
 
Que tal gastar dinheiro?  
Dar mais emprego às pessoas?  
Dar mais oportunidades às pessoas?  
 
Quanto mais você gasta, mais pessoas se beneficiam, e mais pessoas entram no jogo e se 
compatibilizam com você. Seu papel é usar a Energia. É por isso que você existe. Você é um ser 
fluidor de Energia, um focador, um percebedor. Você é um Criador. Não há nada pior em todo o 
Universo do que vir para o ambiente de grande contraste, onde o desejo nasce facilmente e não 
permitir que a Energia flua para seu desejo. Isso é um verdadeiro desperdício de vida.  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em Rye, NY/USA, em 12/Out/1997 - #240 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 28/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
SUCESSO 
 
Muitos pensam que o sucesso significa “conseguir tudo o que eu quero”.  
 
E dizemos: é isso que é morte, e não há tal coisa como esse tipo de morte. 
 
O sucesso não é estar finalizado.  
 
O sucesso é, ainda, continuar sonhando e se sentir positivo enquanto se desenvolve. 
 
[Abraham] 
 
Do seminário em Sacramento, CA/USA, em 15/Mar/2003 - #239 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 27/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
EU SOU 
 
A habilidade de imaginar o que você quer, ao invés de apenas observar o que-é, é o que lhe leva 
adiante.  
 
Você é um ser físico, mas muito mais que isso.  
 
[Abraham] 
 
Do seminário em Lincroft, NJ/USA, em 15/Out/1996 - #238 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 26/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
OS ANIMAIS 
 
Se você sabe que tudo está bem, você sabe tudo que precisa saber.  
 
E se você sabe que a vida está destinada a ser divertida, você sabe mais do que a maioria sabe.  
 



E se você sabe que o modo como se sente é seu indicador de quão conectado você está à Fonte, 
então você sabe o que realmente apenas um punhado de Criadores Deliberados sabe, em relação 
à população total.  
 
Todos os animais sabem isso. Seus animais sabem que tudo está bem. Seus animais vivem no 
momento. Eles entendem o poder do agora deles. Eles esperam que o Universo produza para eles. 
Eles não se preocupam, nem se queixam, nem imploram, nem fazem leis, regras ou tentam 
ajustamentos. Eles são Pura Energia Positiva.  
 
Seus animais vibram mais na escala de Energia do contentamento do que da paixão. O desejo 
deles foi estabelecido do Não-Físico e continua a ser estabelecido por eles, como vocês, que 
querem o equilíbrio da Energia, que querem o sustento.  
 
A diferença entre os animais e os humanos é que os animais são menos específicos na intenção 
que têm. O humano é geralmente menos generalizado, habitualmente permitindo menos que a 
Energia flua, mas mais específico. E é por isso que o humano é visto como o Criador, embora o 
animal seja mais o equilibrador da Energia.  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em Philadelphia, PA/USA, em 15/Out/1998 - #237 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 25/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
VÓRTICE - REALIZANDO DESEJOS 
 
A Lei da Atração estabelece todos os relacionamentos cooperativos... assim, eis este Vórtice de vir 
a ser – um Vórtice que contém todos os pedidos, todas as alterações – cada e todos os detalhes 
de cada e de todo pedido que tem emanado de você – e a Lei da Atração está respondendo a isso.  
 
Visualize este Vórtice girando, girando, girando, e o poder de atração que é acumulado quando a 
lei da Atração responde a esse desejo puro, não resistente, focado.  
 
Literalmente, o Vórtice convoca todas as coisas necessárias para a completude de cada pedido 
nele contido. Todos os componentes cooperativos são convocados e estão se juntando para a 
realização destas criações, para responder a estes pedidos, para solucionar estes problemas.  
 
[Abraham] 
 
Do livro „O Vórtice‟, dos Abraham - #236 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 24/Out/2011 
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
TRABALHO E LAZER 
 
Reduza sua carga de trabalho em 30% e aumente sua carga de diversão em 30% e você 
aumentará sua receita em 100%. E você aumentará sua produtividade em 10.000% (se houver tal 
percentagem). Mais diversão, menos luta, mais resultados de todas as frentes.  
 
[Abraham] 
 
Do seminário em Salt Lake City, UT/USA, em 09/Set/2000 - #235 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 23/Out/2011 



Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil 
 
PROSPERIDADE 
 
Você é o criador de sua própria realidade, e, assim, você não está em perigo.  
Para prosperar, você não precisa controlar o comportamento dos outros.  
 
Sua atenção às coisas que você acha que eles estão fazendo para impedir sua prosperidade... não 
é o que eles fazem a você, é o que você faz a si mesmo por medo do que pensa que eles estão 
fazendo para você. 
 
[Abraham]  
 
Do seminário em Philadelphia, PA/USA, em 12/Maio/2005 - #234  
Publicado em www.abraham-hicks.com em 22/Out/2011  
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
MANTENDO A VIBRAÇÃO  
 
É necessário que haja a determinação que você vai colocar em seus pensamentos sobre algo para 
você se sentir bem. Assim, vamos fazer uma declaração bastante corajosa: qualquer doença 
poderia ser curada em questão de dias, qualquer doença, se a distração em relação a ela pudesse 
ocorrer, e uma vibração diferente a dominasse – e o tempo da cura tem a ver com a mistura que 
há em relação a tudo isso.  
 
[Abraham] 
 
Nota Stela: quando mantemos, todos os dias, a vibração de bem estar, saude, prosperidade, paz 
etc... tudo se manifesta rapidamente. Mas... se nos distraimos e voltamos a colocar nossa atenção 
na preocupação, doença, falta de grana, etc... nós mesmos bloqueamos e/ou atrasamos a 
manifestação de nossos desejos. 
 
Do seminário em Ashland, OR/USA, em 20/Jul/2002 - #230 
Publicado em www.abraham-hicks.com em 18/Out/2011  
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
PESSOAS GROSSEIRAS  
 
Você está sempre vivenciando um reflexo do que quer que esteja emitindo. Assim, se você cai 
numa situação onde as pessoas estão sendo grosseiras, provavelmente é porque você tem sido 
grosseiro – ou porque você tem estado ciente de pessoas sendo grosseiras. Nada jamais acontece 
a você que não seja parte de sua vibração! 
 
[Abraham]  
 
Do seminário em Chicago, IL/USA, em 25/Abr/1999 - #229  
Publicado em www.abraham-hicks.com em 04/Out/2011  
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
NEGAÇÃO 
 
Você se treinou para encarar a realidade.  
Você se treinou para dizer a verdade. 



Você se treinou para contá-la como ela é.  
 
Assim, no começo, essas fantasias parecem um pouco inapropriadas, pois é como se você 
estivesse se enganando. Às vezes a pessoas dizem “bom, isso não é negação?”. E nós dizemos 
“esperamos que sim!”.  
 
Esperamos que você esteja negando a ausência do que não quer.  
E esperamos que você esteja abraçando a presença do que quer.  
 
Mas, de algum modo, a idéia da negação se tornou uma palavra suja para você; como agora é 
virtuoso encarar a realidade do horror de suas próprias vidas. E ignoraríamos qualquer coisa que 
não nos agradasse. Colocaríamos nossos olhos no que se faz sentir bem.  
 
[Abraham]  
 
Do seminário em San Rafael, CA/USA, em 09/Mar/2001 - #227  
Publicado em www.abraham-hicks.com em 15/Out/2011  
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
 
ATENÇÃO....  
 
Quando você tira sua atenção das coisas que não lhe agradam e a coloca no que lhe agrada, as 
coisas que lhe agradam se tornam mais abundantes, e as que não lhe agradam se tornam mais 
raras.  
 
Até que, finalmente, o que não lhe agrada não consegue ser parte de sua experiência porque você 
terá eliminado seu fator de atração de sua vibração... o que você pensa e o que você recebe 
sempre se compatibilizam. 
[Abraham]  
 
Do seminário em San Rafael, CA/USA, em 31/Jul/2005 - #226  
Publicado em www.abraham-hicks.com em 14/Out/2011  
Tradução: Luciene Lima, São Paulo, SP, Brasil  
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