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Dias  

1 2 3 4 5 6 7 

Hoje permaneço 

calmo(a) 

Hoje permaneço 

alegre 

Hoje permaneço 

sem fazer 

julgamentos 

Hoje permaneço 

sem fazer críticas 

Hoje permaneço 

sem me abalar com 

notícias 

Hoje ajudo um 

irmão 

Hoje me mantenho 

equilibrado(a) na 

minha alimentação 

8 9 10 11 12 13 14 

Hoje sou grato(a) à 

tudo que eu 

receber 

Hoje sou grato(a) 

por tudo que tenho 

na fisicalidade 

Hoje sou grato(a) 

pela minha saúde 

Hoje sou grato(a) 

pela minha família 

Hoje sou grato(a) à 

minha alma 

Hoje sou grato(a) 

por estar aqui na 

Terceira Dimensão 

Hoje sou grato(a) 

por ter consciência 

do ser de luz que 

sou 

Dias15 16 17 18 19 20 21 

Hoje sou grato(a) 

pelos seres de luz 

que tenho à minha 

volta 

Hoje sou grato(a) 

pela minha 

caminhada na 

fisicalidade 

Hoje sou grato(a) 

por ter atingido 

este estágio de 

iluminação 

Hoje sou grato(a) 

pelos meus Mestres 

Espirituais 

Hoje sou grato(a) 

por todo o apoio 

que tenho recebido 

nesta caminhada 

Hoje sou grato(a) à 

minha consciência 

humana por me 

tornar um ser de 

luz 

 

Hoje sou grato(a) 

por estar aqui 

neste momento do 

planeta 

22 23 24 25 26 27 28 

Hoje sou grato(a) à 

Gaia pelo ar que 

respiro 

Hoje sou grato(a) à 

Gaia pelo alimento 

que vem à minha 

mesa 

Hoje sou grato(a) à 

Gaia por viver 

neste planeta 

maravilhoso 

Hoje sou grato(a) à 

Gaia por me dar o 

que vestir  

Hoje sou grato(a) à 

Gaia por me 

equilibrar 

energeticamente 

Hoje sou grato(a) 

ao universo por 

fazer parte do Todo 

Hoje sou grato(a) 

ao universo por 

viver o dia de hoje 

29 30 31     

Hoje sou grato(a) à 

Deus Pai/Mãe 

pela minha 

Ascensão 

Hoje sou grato(a) à 

Deus Pai/Mãe pela 

minha alma existir 
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1. Iniciar o processo com a Meditação das Cartas e a Meditação Diária. Elas darão à você toda a orientação 

necessária para cumprir cada uma das frases e entender o que cada uma significa. 
2. O calendário com as ações se inicia sempre no dia 01 de cada mês.  
3. Caso o mês tenha 31 dias, no dia 31 nada será feito. 
4. Caso o mês tenha menos de 30 dias, Fevereiro por exemplo, fazer até o dia 28 ou 29, se for o caso. 
5. Você poderá fazer este calendário por quanto tempo quiser. Não tem prazo de validade. 
6. A frase de cada dia deverá ser repetida várias vezes por dia.   
7. Os dias com fundo azul são afirmações, então estas deverão ser cumpridas ao longo do dia. Façam o melhor 

que você puder e principalmente de coração. Não é feito nem dito sem uma interiorização. 
8. A forma como você vai interpretar é única, ou seja, a frase deverá ser interpretada individualmente. Não haverá 

orientação de como interpretar a frase. Faça do jeito que você entender. 
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