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frasesdepoder.com.br
Olá, muito prazer!
Meu nome é Fernando De Souza, autor do blog Frases De Poder. Eu desejo que
você tenha o máximo proveito das informações contidas aqui. Esse pdf foi
escrito para te ajudar a entender mais sobre a lei da atração e como usar essa
lei universal ao seu favor!

Essa leitura será de grande beneficio para você que deseja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saber o que é a lei da atração universal;
Por que a lei da atração não funciona comigo;
Como ter metas claras;
A lei está sempre agindo;
Entenda como funciona as vibrações do seu pensamento;
Atrair coisas boas de forma mais simples é possível;
Como fazer a lei atrair o que você quer;
Sentir é o segredo da atração;
12 dicas para você manifestar a lei da atração;
Técnicas da lei da atração;
Uma sugestão extra para lei da atração te dar o que você deseja;

O que é a Lei da Atração Universal?
A lei da atração é uma regra do universo que indica que os semelhantes se
atraem. Embora o dito popular diga o contrário, nós podemos constatar que a
realidade é diferente.

Já olhou ao seu redor? Veja quem são seus amigos. Eles são totalmente
diferentes de você? Garanto que não.
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As pessoas que estão ao seu lado não são iguais a você, porém tenho certeza
que você tem mais coisas em comum com elas do que diferenças.

É simples perceber isso, você é do tipo de pessoa que só reclama da vida? Se
você é assim, com certeza você tem muitos amigos que fazem a mesma coisa.
Não é coincidência, você atraiu eles para você, com a ajuda dessa lei infalível.

Tudo em sua vida e nas vidas dos que estão ao seu redor é afetado pela Lei da
Atração. A Lei da Atração diz: os semelhantes se atraem.

Sem exceção, aquilo para o qual você dá seu pensamento é aquilo que você
começa a convidar para dentro de sua experiência.

Tudo que existe nesse Universo é energia, do maior até o menor objetivo seja
ele orgânico ou inorgânico, tudo é formado de energia.
E toda energia tem uma vibração! Tudo vibra em determinada frequência.

Essa lei age sem nossa permissão, em todos momentos da nossa vida, as
vibrações de quem somos e nossos desejos emanam para o universo, e isso é
devolvido para nós em ondas eletromagnéticas.
Tudo que existe, no Universo, é energia que vibra em uma determinada
frequência. Tudo é energia e a energia jamais pode ser destruída.
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O Universo e a realidade são formados, puramente, por energia e esta energia
se manifesta como onda.
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Você atrai para a sua vida qualquer coisa à qual dedica atenção, concentração
e energia, seja em termos positivos ou negativos.
O primeiro passo para a lei da atração funcionar é esquecer a palavra “NÃO”
dos seus pensamentos e focar no que você realmente quer que aconteça.

Por exemplo: ao invés de pensar “eu não consigo realizar alguma tarefa”,
comece a pensar que você “tem capacidade e vai conseguir realizar todas as
tarefas sem problemas”.
Entendeu como funciona? Esse é um exemplo simples, mas que é capaz de
começar a transformar a sua vida agora mesmo!

Por que a lei da atração não funciona
comigo?
Uma das possíveis respostas para o questionamento do por que a lei da
atração não funciona comigo pode ser o mal desempenho de sua parte.
Para conseguir ser uma pessoa sucedida em qualquer prática em sua vida, é
preciso trabalhar esses fatores e fazer com que as coisas fluam em um sentido
favorável.

Há uma grande diferença em deixar que as coisas se encaminhem para um
destino de sucesso e ser uma pessoa bitolada em um assunto.
É preciso sim que exista um espaço, uma tranquilidade e, em alguns
momentos, o esquecimento do objetivo, para que as coisas possam acontecer
naturalmente.

Mas, isso não significa que você deva deixar tudo na mão do acaso e esperar
sentado para que as coisas aconteçam em sua vida.
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É preciso ir atrás, procurar formas de fazer com que a realização se torne
possível e viável.
Se quer aumentar o número de suas vendas, por exemplo, será necessário
fazer investimentos para conseguir anunciá-los e produzir algo com mais
qualidade.

Suas metas não são claras
É muito comum que as pessoas se perguntem o por que a lei da atração não
funciona comigo, sem sequer ter ideia de quais são os seus objetivos.
A maioria das pessoas não conhece muito bem quais são as metas, grande
parte sequer tem metas.

Vão apenas vivendo e esperando que as coisas aconteçam magicamente em
suas vidas.
É preciso se planejar, ter em mente qual o seu objetivo a curto e longo prazo.
Com isso, é possível ter uma ideia mais clara sobre quais atitudes podem
viabilizar essas realizações.

A lei não pede permissão para agir
Quando falamos de leis, nos remetemos a regras que foram estabelecidas, mas
essa é uma das leis da física, assim como a lei da gravidade, está fora do nosso
controle. Ela age sem pedir a nossa permissão.
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Entretanto, nós que emanamos as energias que movimentam os
acontecimentos, se a nossas energias são positivas, elas vão saltar do nosso
corpo e atrair coisas positivas, mas o contrário também é verdade, energia
negativa, resposta negativa.

Entender isso é fundamental para que você saiba como usar essa lei a seu
favor. Para os mais céticos, existe uma explicação científica para isso.
O universo é formado por átomos que emitem uma onda eletromagnética.

É essa onda que aproxima ou afasta aquilo que nós queremos para a nossa
vida. Interessante não? Então podemos dizer que as coisas podem acontecer
se nós acreditarmos, de verdade nelas.

As vibrações
Vamos analisar o que acontece em um jogo de futebol. Existe um consenso
nesse esporte que diz que jogar em casa é uma vantagem. Por quê? Se
procurarmos uma explicação puramente lógica, não vamos entender.
O campo é o mesmo, as condições são as mesmas que jogando fora de casa,
porque existe essa tal vantagem?

É nesse momento que encontramos um dos melhores exemplos para explicar a
força das vibrações, representada nesse caso pela força da torcida.

Essa é a única diferença de jogar em casa, ter ao seu lado 40, 50 mil pessoas
com um único pensamento, a vitória.
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E podemos ver que essa vibração faz a diferença na maioria das vezes, quando
não, sabemos que a sintonia não estava perfeita entre time e torcida.
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Você é o seu torcedor número um
O exemplo do futebol é marcante para mostrar como a lei da atração funciona.
Você precisa fazer com que as vibrações positivas, da vitória certa, estejam
alinhadas com os seus desejos.
Você é a sua torcida, que deve vibrar, incentivar, gritar, no momento que você
entra em campo.

E pense, se você tem essa vibração, essa torcida por você mesmo, é inevitável
que você atrair muitos torcedores para o seu lado.
É aí que a atração aumenta e você começa a potencializar a lei da atração para
que as vozes que te incentivam a conseguir a vitória, cresçam cada vez mais,
sempre na mesma sintonia.

Parece simples atrair as coisas boas
para nós, mas não é.
Quantas pessoas tem coragem de serem vendadas e levadas por aí por um
desconhecido sem saber para onde vai? Acho que nenhuma.
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Esse é o grande ponto, nós não conseguimos confiar naquilo que não
conhecemos. Tenho certeza que você que está lendo esse pdf, está
questionando muito essa teoria.

Para acreditar no que não conhecemos, naquilo que não podemos tocar,
precisamos sentir.
A natureza tem um exemplo muito bom sobre isso, o vento. Ele está por aí,
não podemos ver, mas ele passa, é nós conseguimos sentir a presença dele,
logo ele existe.

Sentir é o grande segredo para tornar realidade o que sonhamos.
Encontrar o ponto entre acreditar e sentir que aquilo será tangível é o grande
segredo da lei da atração.

Como fazer a lei atrair o que queremos
O pensamento, ele é o que comanda as nossas vidas. Experimente fazer a
seguinte experiência.
Levante pela manhã, ouça uma música inspiradora, depois mentalize o que
seria interessante acontecer nesse eu dia.

Comece com algo simples, como encontrar um velho amigo, ou resolver uma
pendência sentimental.

Mas não acredite apenas, sinta que isso vai se realizar, como se fosse apenas
questão de tempo.
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É uma realidade da sua mente que logo se tornara algo físico. Talvez nada
aconteça no primeiro dia, mas se você começar não apenas a acreditar, mas a
sentir que isso é real, em pouco tempo o universo vai agir a seu favor.
Acreditar

Ter fé em suas práticas é fundamental para conseguir alcançar as metas.
Em uma entrevista de emprego, por exemplo, por mais que um candidato seja
extremamente qualificado, a sua falta de crença na capacidade de exercer uma
determinada função ou insegurança em meio aos outros candidatos pode ser
determinante para uma negativa do recrutador.

Nas outras atividades da vida, as coisas costumam funcionar da mesma forma.
Uma pessoa que acredita tem condição mental confortável e adequada para
focar, planejar e alcançar os seus objetivos.

O estresse, a ansiedade e a insegurança podem acabar nublando a visão de
vida das pessoas e fazê-las perder grandes oportunidades.

Sentir é o grande segredo
O sentimento é o ponto gatilho para a lei da atração funcionar. O pensamento
controla tudo o que acontece na nossa mente e é dentro dela que começamos
a maturar o que desejamos para a nossa realidade.
Se a ideia vem de dentro, é obvio que devemos ter em mente o que queremos
para que isso se torne algo apalpável.
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O conceito é imaginar dentro da nossa cabeça, que o que queremos vai
acontecer.
Acredite isso realmente dá certo. Somos movidos a energia, seja ela positiva
ou negativa. Cabe a nós determinar qual desses sentimentos nós queremos
atrair.

Não pare de sentir
Se o sentimento é a chave do negócio, não pare de sentir, nem por um
segundo.
Para que o seu desejo se realize, você precisa trabalhar o seu subconsciente
com o objetivo que ele compreenda que o seu desejo já está realizado, que a
materialização dele é apenas um detalhe que vai se alinhar com o tempo.

Por isso, comece a imaginar, sim, imagine a sua situação. Se você quer muito
um novo emprego, relaxe e comece a imaginar como seria, trabalhar para
ganhar mais? Ter um emprego que lhe traga prazer? Comece a idealizar dentro
da mente a situação.

E não pare, até você sentir que isso é real. Quando você sentir que o seu sonho
não é mais um sonho, mas sim uma doce realidade, você estará a um passo de
ver as coisas acontecerem. E elas acontecem.

Não é algo sobrenatural
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Como acabamos de ver, o sentir faz toda a diferença, mas não ache que é algo
sobrenatural.
Se você tem fé, as coisas acabam acontecendo. Eu acredito que Deus nos deu
o livre arbítrio, e Ele segue aquilo que mentalizamos que atraímos para nós.

Mas Ele não fará simplesmente uma mágica e as coisas se transformarão, não
é isso. A questão é outra.

Se você começar a emanar essa carga positiva, vai começar a atrair a mesma
coisa para você.
Aí vai ser aquele momento que as coisas começam a se atrair. Você quer um
emprego novo, tudo bem.
Já está com a mente focada e acreditando que isso já deu certo. Pode ter
certeza que o universo vai te pregar uma peça boa.

Talvez, em uma ida a uma lanchonete, você esbarre em uma pessoa e de
repente veja que é aquele seu colega antigo da faculdade.

Em meio as conversas, ele pergunta sobre a sua carreira, se deu certo e você
conta a sua situação.
Então ele fala que está juntando uma nova equipe e vai precisar de pessoas
para isso. Bingo! É o seu desejo se realizando.

É assim que as coisas acontecem. Não é nada de outro mundo, são coisas que
você atrai, através do que você acredita.
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Os momentos cruciais
Esses são os momentos que vão te colocar de frente para a realização do seu
sonho.
É aquela hora que você fica diante do seu desejo de consumo. Essa é a hora de
dar aquela última impulsionada nas ideias.

Você vai saber que chegou o momento, então esvazie a sua mente.
Vá nas suas melhores lembranças, lembre-se daquele dia que pode ser
considerado o melhor dia da sua vida.
Todos nós já tivemos ao menos um dia nas nossas vidas que falamos que se
acabasse o mundo agora, nós estaríamos satisfeitos.

Lembrou? Pois bem, reviva-o. De maneira intensa, lembrando de cada detalhe,
da roupa que você estava usando; do perfume que você passou antes de sair;
das risadas que você deu e quase caiu da cadeira. Junte tudo isso e
descarregue nesse seu momento atual.
O sucesso vai ser garantido, isso se você conseguir sentir, não apenas
acreditar.
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O que pode ser um empecilho para a
lei da atração
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Primeiro lhes digo que se você não está acreditando no que está lendo aqui,
você com certeza já se frustrou muito na vida.
A fé, o benefício da dúvida, é o passo principal para que as coisas aconteçam.

Não é difícil contestar a lei da atração.
Quem não vê resultados imediatos já se entrega e a vida da pessoa fica na
mesma, gerando a falta de fé, jogando a responsabilidade para Deus, o destino
e o universo. Mas sabemos que não é isso.

Quem não acredita que as coisas podem ser mais fáceis e que tudo é possível
vem com esse pensamento da sua vivência, do modo que a pessoa foi criada,
suas crenças, que formaram o seu modo de pensar.
Se isso se fez de forma negativa, a mente fica trancafiada em uma linha de
pensamento que não conhece outras possibilidades, a não ser a do fracasso.

É por essa razão que as coisas não acontecem, enquanto nós não aprendermos
a confiar em nossos sentimentos e pensamentos sobre aquilo que nós
desejamos para as nossas vidas, nós não vamos conseguir fazer a li da atração
agir ao nosso favor.

Melhores Dicas Para Manifestar A Lei
Da Atração Em Sua Vida!
#Dica 1- Seu subconsciente dá forma aos seus desejos só quando você sente
seu desejo realizado. Você deve sempre sentir o desejo de já realizado antes
de ir dormir.
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#Dica 2- Qual a melhor coisa que me aconteceu no dia de hoje?(faça essa
pergunta antes de dormir)
Essa simples pergunta te faz relembrar seus melhores momentos do dia e você
com certeza vai dormir se sentindo um campeão.

#Dica 3- O sentimento que vem em resposta à pergunta "Como eu me sentiria
se o meu desejo fosse cumprido?" é o sentimento que deveria monopolizar e
imobilizar sua atenção enquanto você relaxar para dormir.

#Dica 4- Você deve ter a consciência de ser ou ter o que você quer ser ou ter
antes que você durma.

#Dica 5- O processo criativo é: primeiro imaginar e depois acreditar no estado
imaginado.

#Dica 6- A oração, bem como o sono é também uma entrada para o
subconsciente "o que pedires acreditando que já recebeste, o terás".

#Dica 7- Você precisa também aprender a ter fé, negue seus sentidos e veja
com sua mente! Os resultados serão impressionantes! Persista!

#Dica 8- Antes de dormir procure pensar em coisas boas, pense em seus
desejos já realizados.

#Dica 9- Uma mudança no sentimento é uma mudança no destino.

#Dica 10- Não abrigue o sentimento de remorso ou fracasso porque a
frustração ou desprendimento de seu objetivo resulta na doença.
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#Dica 11- Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável.
Sentir que serei é confessar que não sou; eu sou é mais forte que eu não sou.

#Dica 12- Você deve tomar consciência de que o seu sentimento emanado vai
atrair mais daquilo que você sente para sua vida.

As Técnicas de lei da atração
A lei da atração consegue fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos
de vida.
Isso porque tornam todo o caminho até chegar ao destino mais simplificado,
abrindo novos atalhos e possibilitando que sejam trilhados com sucesso.

E para conseguir ser uma pessoa bem-sucedida, é preciso ter em mente
algumas técnicas de lei de atração.
Depois da popularização do romance O Segredo, muitas pessoas passaram a
conhecer a prática.

Enquanto alguns têm dificuldade em acreditar na eficiência do processo,
outros se dedicam a tornar as suas vidas naquilo que sempre desejaram.
Mas, por que será que funciona apenas para algumas pessoas e não todas?

Há diversos fatores que podem fazer com que as pessoas não encontrem o
sucesso desejado nessa prática.

Há aqueles que não se entregam realmente a causa, dizem acreditar em si
mesmas da boca para fora; não conhecem bem as suas próprias capacidades;
pensam que pode ser algo feito em período curto de tempo, algo passageiro;
etc.
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Porém, a aplicação da lei da atração em sua vida consiste em algo muito maior
do que um conjunto de elementos que pode aplicado a qualquer momento.

Quando falamos de tal prática, falamos também de um novo estilo de vida,
fazer a positividade e da crença em suas capacidades uma virtude, uma ação
recorrente.

Existem técnicas de lei da atração que ajudam as pessoas a efetivamente
conseguirem ter sucesso em seus objetivos. Mas, para isso, é preciso introduzir
tal prática em seus hábitos.

Sentimento
Acreditar não é uma ação ligada a capacidade intelectual das pessoas, não é
algo inerente a mente.
Para acreditar de forma efetiva que conseguirá alcançar um objetivo, as
pessoas devem sentir tal estímulo.

O sentimento de confiança faz com que elas estejam seguras de sua
capacidade e, assim, consigam enfrentar desafios quando for preciso.

Uma das técnicas de lei da atração para sentir com intensidade é focar o
objetivo, mas, principalmente, compreender quais são os pontos positivos que
resultarão ao alcançar esse estágio
.

Vislumbrar mudanças importantes na vida é algo determinante ao buscar
coisas novas.
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Seja grato
Praticar a gratidão é algo fundamental para as pessoas que desejam resultados
positivos em sua vida.

Pois, quando as pessoas demonstram a sua gratidão, de diferentes maneiras,
exalam uma substância chamada dopamina.
O resultado disso é uma sensação enorme de bem-estar, aumentando a
segurança pessoa e autoestima da pessoa.

Isso faz com que as pessoas tenham mais vibração positiva e adquiram maior
atração pela prosperidade.
O importante nesse processo é reciprocidade, enquanto você emana
prosperidade para quem está a sua volta, recebe tudo de volta.

Não é precisar ir longe para compreender o que merece gratidão. Você,
certamente, tem motivos para ser grato: família, trabalho, estudos, amigos,
etc.

Relaxando
Relaxar é uma das técnicas de lei da atração mais eficientes para uma pessoa
que deseja alcançar os seus objetivos.
É uma forma de unir melhores condições mentais para o alcance de metas,
fugir do estresse e ansiedade.

Diferentes ações podem garantir esse relaxamento nas pessoas: músicas,
livros, filmes, cochilos, exercício, lazer, etc. Basta encontrar qual funciona com
você.
Essas e outras técnicas estão presentes no e-book Desvendando o Segredo.
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Você já deve ter ouvido falar sobre a Lei da Atração e os muitos benefícios que
ela proporciona na vida das pessoas.
Caso já tenha ouvido falar, ou pelo menos tentado usá-la e não obteve os
resultados esperados, pode ser que você tenha usado da maneira errada e por
isso não chegou onde queria.
Através do livro Desvendando o Segredo, você irá descobrir o que ela
proporciona na vida de quem a usa e acabar com os mitos que existem a
respeito da Lei da Atração.
Estes são alguns dos seguintes benefícios do livro Desvendando o Segredo:
• Te ensinar a usar TODO PODER da Lei da Atração, dessa forma, você vai
começar a criar a vida dos seus sonhos;
• Te mostrar como reverter seu negativismo, transformando pensamentos
negativos em positivos;
• Descobrir qual seu VERDADEIRO propósito de vida e passar a viver a vida
que você está destinado a viver;
• Mostrar como utilizar minha Teoria e aumentar o nível de abundância da
sua vida;
• Te ensinar como você pode tornar-se uma pessoa independente
financeira;
• Fazer com que TODAS as pessoas que duvidaram de você um dia, fiquem
impressionadas com seus resultados (elas vão querer ser igual a você);

>>>>>Eu quero aprender a utilizar o poder da lei da atração e aprender as
estratégias para viver a vida dos sonhos.
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Sobre o Autor do Ebook Desvendando O Segredo

Nicholas Johnson, Físico e Filósofo. Nascido em Santa Mônica, Califórnia,
próximo a Los Angeles, no qual reside atualmente.
Sua História contada por ele.
Sou formado em física e filosofia. Em um primeiro momento pode parecer
estranho uma pessoa ser formada em duas matérias tão distintas, entretanto,
você vai entender o motivo.
Minha área da física é a física quântica, a física de partículas. Durante muito
tempo estudei os átomos, elétrons, nêutrons, prótons e partículas ainda
menores que essas.
Estudei como a força da gravidade e outras energias presentes no nosso
universo influenciam essas partículas.
Fui a fundo na física quântica para descobrir algo que muitos físicos sabem,
mas insistem em negar. Em um determinado ponto, não existe mais explicação
cientifica.
Podemos continuar quebrando as partículas existentes em partículas cada vez
menores. Criar fórmulas cada vez mais complexas para tentar explicar o
funcionamento do universo.
Mas em dado momento, falta algo…
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Foi por isso que fui estudar filosofia. Afinal, os primeiros físicos também eram
filósofos!
Demócrito, um filósofo grego (460 a.C. - 370 a.C.) foi uma das primeiras
pessoas a filosofar sobre a existência de uma partícula presente em todo o
universo, o átomo.
Através da filosofia busquei explicação para algumas situações ainda
inexplicáveis pela física.
Fui até a Grécia Antiga estudar seus filósofos. Veja bem, eu tinha uma teoria
em mente, que mais tarde foi a base do meu livro “Desvendando o Segredo”,
mas precisava comprova-la de alguma forma.
Continuando a busca por algo que pudesse confirmar minha teoria, encontrei
alguns textos de Hermes Trismegisto, um legislador egípcio que viveu por volta
de 1.330 a.C.
Suas leis, conhecidas como Leis Herméticas, corroboraram minha teoria.
Através dela, pude ver que meus pensamentos estavam corretos.
Aquilo que havia estudado na Física, começou a fazer sentido. Finalmente
havia encontrado na Filosofia algo que pudesse ajudar-me a finalizar minha
teoria¨.
Eu vou explicar melhor minha teoria e como ela tem relação com meu livro
“Desvendando o Segredo”, só espere um minuto para terminar de contar
minha história.
Então, em um sábado de manhã, sentei-me para escrever minha teoria…
Já era noite quando parei de escrever. Tudo fluía da minha cabeça para o
computador. Não queria parar esse fluxo.
Quando terminei de escrever e parei para ler… parecia mentira que eu havia
escrito aquilo.
Tudo fazia sentido. Uma coisa encaixa na outra, desde as teorias físicas,
filosofia, até mesmo conteúdos de psicanálise estavam presentes na minha
teoria.
Era só divulgar e esperar que ela mudasse de alguma forma, o modo das
pessoas pensarem, e assim, torná-las criadores de sua própria realidade.
Entretanto, quem disse que era simples assim?
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Por um momento um medo inexplicável tomou conta de mim. Simplesmente
não queria que minha teoria fosse divulgada.
Dizia para mim mesmo que era por conta dos meus colegas de profissão, que
iriam me ridicularizar. No fundo, sabia que não era esse o motivo.
Até hoje não sei explicar o verdadeiro por quê.
Mostrei para algumas pessoas mais próximas o meu trabalho. Todas acharam
sensacional, que eu deveria divulgar o quanto antes.
Se não fosse pelo apoio delas, hoje você não estaria lendo essa página.
Recebi um apoio incondicional de algumas pessoas mais próximas de mim,
então resolvi divulgar minha teoria que levou muito tempo para ficar pronta.
Sim, ela foi escrita em um dia… mas foi investido muito tempo e dedicação,
estudando e testando, estudando e testando…
Hoje, minha Teoria é a base do meu livro “Desvendando o Segredo”.
Clique Aqui agora para conhecer o Ebook Desvendando O Segredo >>

Boa sorte ou melhor boa escolha.

Contatos comigo:

Site: http://www.frasesdepoder.com.br

E-mail: contato@frasesdepoder.com.br

Fan Page: https://www.facebook.com/motivacaoefrases/
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Soundcloud: https://soundcloud.com/nando-756924501

Canal Do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCp2YkkVAJbEKvV1GZZscEVg

