
Os 8 Príncipes
Por Napoleon Hill

 
Você pode dar outros nomes aos príncipes, se

assim desejar. Mentores, quem sabe? 
Ou princípios? Conselheiros? Anjos da Guarda? 

Qualquer que seja o nome, os príncipes me
servem por meio de uma técnica que é simples e adaptável. 

 
Todas as noites, como uma última obrigação das

atividades cotidianas, os príncipes e eu 
participamos de uma mesa-redonda. 

O principal objetivo dessas reuniões é permitir 
que eu expresse minha gratidão pelo 

serviço que me prestaram durante o dia. 
 

O andamento da reunião se dá como se os
príncipes fossem gente de carne e osso. 

É um tempo para meditação, retrospecção e ação de graças, 
e o contato é feito por meio do poder do pensamento. 

 
Quando você estiver preparada/o, sente-se

confortavelmente e escute a meditação proposta. 
Exercite diariamente sua conexão 

com os 8 Príncipes através da 
meditação ou criando o seu ritual. 

 
Eles são: 

 
Príncipe da Prosperidade Material
Príncipe da Saúde Física Vigorosa

Príncipe da Paz de Espírito
Príncipe da Esperança

Príncipe da Fé
Príncipe do Amor

Príncipe do Romance
Príncipe da Sabedoria Suprema

 



É o hábito de uma comunicação cotidiana com os
príncipes que nos assegura a permanência e 

a durabilidade dessas riquezas, 
em qualquer circunstância da vida.

 
Através dos Príncipes, você será capaz de

manter sua mente conectada com aquilo que
 você deseja e expulsar tudo o que não deseja.

 Com o auxílio dos Príncipes, 
você destruirá todas as sementes de

pensamentos negativos que por acaso
 surgirem em sua mente.

 
Os Príncipes irão lhe auxiliar a ter domínio

sobre o seu mais perigoso adversário: 
você mesmo.

 
 

Através deles,
 você irá aprender que a

felicidade não é conquistada através 
da posse de coisas, 

mas sim no privilégio da autoexpressão
 através da utilização de coisas materiais.

 
 

E que sua jornada seja de muita luz, sempre!
Aloha!


