
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A sorte favorece apenas as mentes 
preparadas” Isaac Asimov 

 
“O fruto da sorte só cai quando está 
maduro” Friedrich von Schiller 
 

“Existe uma porta pela qual pode 
entrar, mas é você que tem a chave” 

Provérbio Japonês 
 
“A sorte protege os audazes” Virgílio 

 

“A inspiração não depende de mim. 
A única coisa que posso fazer é ter o 
cuidado de que ela me encontre a 
trabalhar” Pablo Picasso 

 

“O homem sábio é aquele que cria 
mais oportunidades do que aquelas 
que encontra” Francis Bacon 

 

“Deus não joga aos dados com o 
Universo” Albert Einstein 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Boa Sorte 
As chaves da prosperidade na vida e nos negócios 

 

1. A sorte não dura muito tempo, porque não depende de si. É você mesmo que cria a 

Boa Sorte, por isso ela dura para sempre. 

2. Muitos são os que desejam ter Boa Sorte, mas poucos os que se decidem a procurá-la. 

3. Se actualmente não tem Boa Sorte, será talvez porque está sob as circunstâncias de 

sempre. Para que a Boa Sorte chegue, é necessário criar novas circunstâncias. 

4. Preparar as circunstâncias para a Boa Sorte não significa procurar apenas benefícios 

para si próprio. Criar circunstâncias nas quais os demais também ficam a ganhar atrai 

a Boa Sorte. 

5. Se “deixar para amanhã” a preparação das circunstâncias a Boa Sorte nunca chega. 

Provocar circunstâncias requer dar um primeiro passo... dê-o hoje! 

6. Mesmo sob as circunstâncias aparentemente necessárias, às vezes a Boa Sorte não 

chega! Procure nos pormenores as circunstâncias aparentemente desnecessárias... 

mas imprescindíveis! 

7. Àqueles que apenas acreditam no azar, parece absurdo que se possam criar 

circunstâncias. Aqueles que se dedicam a criar circunstâncias não se preocupam com 

o azar. 

8. Ninguém pode vender sorte. A Boa Sorte não se vende. Desconfie dos vendedores de 

sorte. 

9. Quando tiver criado todas as circunstâncias, seja paciente e não desista. Para que a 

Boa Sorte chegue, confie. 

10. Criar Boa Sorte é preparar as circunstâncias à oportunidade. Mas a oportunidade não é 

uma questão de sorte ou azar: está sempre presente! 

 

Criar Boa Sorte consiste unicamente em... criar circunstâncias! 

 

“Circunstâncias? O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias?”  

Napoleão Bonaparte 
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