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REGIANNE ROSA

I. Introdução 

Por traz de todo “clichê” existe uma grande verdade. Você já ouviu dizer que as palavras tem poder? Pois é... 

Portanto, é possível se beneficiar dessa grande verdade, praticando “Afirmações Positivas”. Afirmar positivamente é uma 

das maneiras mais eficazes de você transformar a sua realidade e a sua maneira de viver. As afirmações podem te ajudar a 

superar o medo, construir sua autoconfiança, desenvolver uma mentalidade de abundância e muito mais. Afirmações nada 

mais são que declarações positivas, e você pode usar essas declarações para mudar os seus pensamentos e colocar suas 

emoções em um lugar mais positivo, trazendo mais confiança, felicidade, segurança e abundância. 

Sua mente subconsciente não reconhece a diferença entre uma experiência real e um pensamento positivo ou 

negativo, então você tem a oportunidade de reprogramar sua mente subconsciente e remover crenças negativas ou 

limitantes, simplesmente usando as afirmações positivas. 

Para este E-book eu selecionei com muito carinho, 99 de minhas afirmações preferidas que literalmente 

podem mudar a sua vida. 



II. Dicas para que suas afirmações funcionem 

É importante que as suas afirmações sejam ditas no tempo presente para que a sua mente subconsciente sinta que a 

afirmação já está acontecendo.  

Use sempre a primeira pessoa ao declarar suas afirmações como por exemplo, "Eu" ou “Meu". 

Faça afirmações para metas que deseja alcançar. 

Faça apenas afirmações que comecem com frases positivas. Não use frases negativas, como "eu não vou” ou “eu não 

quero”. 

Use frases curtas e claras. 

Seja específico. 

Repita-as frequentemente. Usar afirmações positivas repetidamente irá incorporá-las em sua mente subconsciente. 

Seja apaixonado por aquilo que você está afirmando e sinta a emoção como se você já tivesse realizado a 

afirmação. 

Acredite naquilo que afirma e antecipe o sucesso. 

Para ser mais eficaz, você deve realizar suas afirmações imediatamente após acordar e antes de adormecer. 



III - Afirmações para saúde e beleza corporal 



Hoje escolho honrar minha beleza, minha força e 
minha singularidade. 

1



Eu amo o jeito que me sinto quando cuido bem de mim 
mesmo. 

2



Hoje meu bem-estar é minha maior prioridade. 

3



Eu amo meu corpo exatamente do jeito que ele é. 

4



Meu corpo tem sua própria sabedoria e confio 
completamente nisso. 

5



Meu corpo é simplesmente uma projeção das minhas 
crenças sobre mim mesmo. 

6



Eu estou ficando mais bonito/a a cada dia. 

7



Como eu me amo, permito que os outros me amem 
também. 

8



As falhas são transformadas pelo amor e aceitação. 

9



IV - Afirmações para Abundância e 
Prosperidade 



Eu abro o fluxo de grande abundância em todas as 
áreas da minha vida. 

10



Eu sempre tenho mais do que suficiente de tudo que 
preciso. 

11



Hoje eu amplio minha consciência da abundância ao 
meu redor. 

12



Eu permito que o universo me abençoe de maneiras 
surpreendentes e alegres. 

13



Meu coração agradecido é um imã que atrai mais do que 
tudo que eu desejo. 

14



Prosperidade me envolve, me preenche e flui para mim 
e através do poder do universo. 

15



Eu exalo paixão, propósito e prosperidade. 

16



Sempre sou levado às pessoas que precisam do que 
tenho para oferecer. 

17



Como o meu compromisso de ajudar os outros cresce, o 
mesmo acontece com a minha riqueza. 

18



V - Afirmações para a Paz Interior 



Tudo está bem, bem aqui, agora mesmo. 

19



A paz começa com uma escolha consciente. 

20



Hoje eu abraço simplicidade, paz e consolo. 

21



Um coração pacífico contribui para uma vida pacífica. 

22



Eu confio no universo para entregar meu bem maior em 
todas as situações. 

23



Ao me tornar a paz, eu crio a paz em cada experiência. 

24



Estou cheio da luz do amor, paz e alegria. 

25



A paz vem quando eu deixo de tentar controlar cada 
detalhe minúsculo. 

26



Onde a paz mora, o medo não pode. 

27



VI - Afirmações para dinheiro 



Eu sou rico/a. 

28



Dinheiro flui para mim de maneira natural, contínua e 
inesperada. 

29



Eu sempre atraio dinheiro. 

30



Dinheiro sempre vem para mim. 

31



Dinheiro constantemente flui na minha vida. 

32



Quanto mais eu gasto, mais eu faço e recebo dinheiro 
multiplicado. 

33



Eu tenho a mentalidade certa para atrair dinheiro. 

34



Eu estou ligada/o à energia do dinheiro. 

35



Eu vejo dinheiro com muito bons olhos. 

36



VII - Afirmações para Oportunidade 



Hoje abro minha mente para as infinitas 
oportunidades que me rodeiam. 

37



Oportunidades estão por toda parte, se eu optar por 
vê-las. 

38



Corajosamente atuo em grandes oportunidades 
quando as vejo. 

39



Minha intuição me leva às oportunidades mais 
lucrativas. 

40



Uma oportunidade é simplesmente uma possibilidade 
até eu agir. 

41



Algumas das melhores oportunidades são feitas, não 
encontradas. 

42



Hoje vejo cada momento como uma nova oportunidade 
para expressar minha grandeza. 

43



Eu amplio minha consciência do potencial oculto em 
cada experiência. 

44



Deixe que cada uma das minhas experiências hoje seja 
uma porta de entrada para algo ainda melhor. 

45



VIII - Afirmações para o amor 



Eu sempre vejo os aspectos positivos do meu 
relacionamento. 

46



Estou focado/a em fazer meus relacionamentos 
funcionarem. 

47



Estou pronto/a para um relacionamento saudável e 
amoroso. 

48



Meus relacionamentos são significativos e 
gratificantes. 

49



Como eu compartilho meu amor com os outros, o 
universo reflete o amor de volta para mim. 

50



Eu confio no universo para saber o tipo de parceiro/a 
que é perfeito/a para mim. 

51



Sou grato/a pelas pessoas da minha vida. 

52



Eu sou o/a parceiro/a perfeito/a para o/a meu/minha 
parceiro/a perfeito/a. 

53



Eu mereço um relacionamento amoroso e saudável. 

54



IX - Afirmações para a cura: 



Eu sou forte e saudável. 

55



Minha energia e vitalidade estão aumentando a cada 
dia. 

56



Eu abro para o fluxo natural de bem-estar agora. 

57



Minha orientação interior me leva às modalidades 
corretas de cura para mim. 

58



Saúde e bem-estar abundantes são meu direito de 
nascença. 

59



Eu tenho força, saúde e vitalidade. 

60



Estou me sentindo mais forte e melhor hoje. 

61



Eu amo cuidar bem de mim mesmo. 

62



Hoje me nutrir é minha maior prioridade. 

63



X - Afirmações para a autoconfiança 



Eu gosto mais de mim a cada dia. 

64



Sou capaz e forte. 

65



Eu sei que sou um vencedor. 

66



Minha personalidade exala confiança. 

67



Eu sou um ser humano merecedor. 

68



Eu sou capaz de lidar facilmente com qualquer 
problema que eu enfrento. 

69



Estou cheio/a de confiança. 

70



Eu amo o indivíduo único que sou. 

71



Eu enfrento situações difíceis com coragem e 
convicção. 

72



XI - Afirmações para o amor próprio 



Eu me amo. 

73



Estou cheia de luz, amor e paz. 

74



Eu me trato com gentileza e respeito. 

75



Honro as melhores partes de mim mesmo/a e 
compartilho com as pessoas. 

76



Estou orgulhoso/a de tudo que realizei. 

77



Hoje eu me dou permissão para ser maior que meus 
medos. 

78



Eu sou meu/minha melhor amigo/a. 

79



Eu amo a minha vida. 

80



Eu tenho qualidades, traços e talentos que me fazem 
único. 

81



XII - Afirmações para o sucesso nos negócios: 



Tenho sucesso nos negócios. 

82



Eu sou um/uma empresário/a natural. 

83



Eu tenho excelentes habilidades. 

84



Eu sempre me apresento bem. 

85



Eu me comunico de forma eficaz. 

86



Eu sou persuasivo nos negócios. 

87



Estou confiante em mim mesmo e em minhas atividades 
comerciais. 

88



Eu sou persistente e encontro novos caminhos para o 
sucesso. 

89



Eu exalo confiança em negócios. 

90



XIII - Afirmações para aceitar a mudança 



Eu me adapto facilmente às mudanças na minha vida. 

91



Eu faço o melhor de novas situações. 

92



Eu me sinto positivo em novas situações. 

93



Estou ansioso por novas mudanças na minha vida. 

94



Estou animado com novos rumos que minha vida leva. 

95



Minha vida é cheia de novas possibilidades. 

96



Eu me adapto facilmente a qualquer nova 
circunstância. 

97



Eu vejo a mudança como uma coisa positiva. 

98



Estou aberto a oportunidades que vêm com uma 
mudança. 

99



REGIANNE ROSA

XIV - Conclusão 

Para ter uma vida mais feliz, plena, saudável e bem sucedida é preciso que você saiba que você pode tudo. Você pode 

transformar tudo. Olhe para o seu interior de maneira mais positiva e acredite no seu potencial. A mudança está nas suas 

mãos e você tem o poder de realizar tudo o que quer. Comece agora! 

Espero imensamente que você possa tirar vantagem deste pequeno guia. Compartilhe com quem você acha que pode 

também se beneficiar.  

Um beijo grande no coração de cada um de vocês. 
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Mais Informações 

Regianne Rosa tem se destacado como influenciadora digital desde 2015. Ela é criadora do Blog Coisas De Preta By 

Regianne Rosa e também do canal no Youtube  de mesmo nome, que ajuda mulheres negras dentro e fora do país a 

reafirmarem sua auto-estima. Vive em Nova York a mais de 15 anos onde se formou cabeleireira e maquiadora, e adora 

compartilhar os seus conhecimentos de beleza e bem estar com o seu público.  

Regianne é casada, mãe e empreendedora do ramo da beleza e influenciadora digital.
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