
  

Por gentileza, 
aperte 

qualquer 
tecla para 
avançar a 

apresentação.



  

O Segredo foi conhecido
e usado ao longo do Tempo. 



  

Desde o Egito Antigo…



  

… à Babilônia, o Segredo viajava ao 
longo da História.



  

Platão
e seus

seguidores
conheciam
o Segredo.



  

Mas o Segredo foi suprimido por questões 
religiosas. Ocultaram-no. Poucos o 

conheceram desde então e tentaram revelá-lo 
subliminarmente. Alguns foram...



  

Besant

Shakespeare

Newton
Mozart

BlavatskyPapus

Da Vinci

LeadbeaterVictor Hugo

Francis Bacon
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E o fosso entre a religião e a Ciência tornou-se intransponível. 
A Humanidade mudou e não mais teme
as imposições e os castigos religiosos.

A Ciência sobrepôs-se.

Pouco a pouco a religião perdeu a autoridade para 
explicar o Universo. Em 1859 o britânico Charles Darwin 
lançou a sua teoria sobre a evolução das espécies, contra a 

idéia da criação divina.

1809 - 1882Charles Darwin



  

A Ciência avançou tanto que não há 
dificuldade em se construírem naves 

espaciais, enviar pessoas à Lua e prever-se 
com a precisão de fração de segundo a sua 

aterrisagem.



  

Em face do progresso 
da Ciência,
o Segredo 
está sendo 

disseminado!



  

Esse Segredo dá-lhe tudo o que você 
desejar: saúde, amor, abundância, 

felicidade. 
Você pode conseguir o que quiser quando 

aprender a aplicá-lo na sua vida diária.

Filósofo, professor, escritor.



  

Eu vi muitos milagres 
acontecerem. Milagres de 

cura física, cura mental, cura 
de relacionamentos, milagres 

financeiros.Dr. Michael Beckwith
Reverendo, fundador e 

diretor do Centro 
Espiritual Internacional 

Agape

Isso acontece com as
pessoas que usam 

o Segredo.
Escritor



  

Pode, sim, seja qual 
for a sua escolha, 

mesmo que seja muito 
grande.

Você pode ser, 
ter, fazer qualquer
coisa que quiser.

Especialista em
funcionamento do cérebro

Professor de cursos de MBA

Doutor em Psicologia e Metafísico 



  

Ralph Waldo Emerson
Filósofo

1803-1882

O Segredo O Segredo 
é a resposta é a resposta 

a tudo o que foi, a tudo o que foi, 
a tudo o que é a tudo o que é 

e a tudo o que um dia e a tudo o que um dia 
será.será.



  

O que você 
deseja 

para a sua vida?



  

Você quer ter uma 
excelente saúde?



  

Você quer 
Harmonia, Paz?



  

Você quer 
Amor, Doçura, 
Tranqüilidade?



  

Dra. Loral Langemeier
Estrategista Financeira

Você quer ser 
milionário?



  

Você 
quer
mais

sucesso?
Marie Diamond

Mestre em Feng Shui



  

Com certeza, você está querendo  
saber qual é o Segredo. 

Vamos explicá-lo cientificamente a 
você.



  

Em qualquer lugar, sem importar onde, 
usamos a Atração.

Todos nós funcionamos com um poder 
infinito. Todos nós somos guiados pelas 

mesmas leis.



  

O Segredo é a

Lei da Atração.



  

Vivemos em um 
Universo onde existem 
leis. Uma delas é a         

   Lei da Gravidade. 

Todos os que caírem de cima de 
um edifício baterão no chão.

Michael Beckwith



  

Existe a Eletricidade. Ninguém sabe 
exatamente o que é a Eletricidade, mas 

todos nos beneficiamos dela 
cotidianamente.



  

O Universo é 
baseado na 
Atração.

Tudo é Atração.
Esther Hicks

Escritora



  

Tudo o que acontece 
na sua vida é você 

que atrai. É fruto do 
que você pensa.

Observe o que está passando 
pela sua mente. Você está 

atraindo isso tudo.



  

Você atrai tudo aquilo que teme.

Você atrai tudo aquilo de que se queixa.

Você atrai tudo o que agradece.

Você atrai tudo aquilo em que foca a 
sua atenção.



  

Tudo o que está à sua volta, 
agora, incluindo aquilo de que 
você reclama, você atraiu para 

a sua vida.

Eu sei que você não gostou de saber disso e 
pensará: eu não atraí aquela pessoa, eu não atraí 

aquela doença, aquele problema etc. Mas eu estou 
aqui assegurando-lhe: sim, você atraiu. E esse é um 

dos conceitos mais difíceis de se admitir e 
compreender, mas de vez que você o aceite, 

modificará a sua vida. 
Essa é apenas uma parte do Segredo.



  

Atente a um problema: a 
maioria das pessoas pensa 
no que não quer. Pensa e 

pensa muitas vezes no que 
não quer.

Quem pensa no que não quer, atrai 
aquilo que não quer. Porque nós 

atraímos o que pensamos.



  

Para mim, a maneira 
mais simples de 

entender a Lei da 
Atração é enxergar-me 

como um ímã.

Todos funcionamos, 

naturalmente, como ímãs.



  

A Lei da Atração 
diz que semelhantes 
atraem semelhantes.

Pensamentos 
atraem fatos.

Filósofo, escritor

O que você visualizar aqui 

você segurará aqui

,

.



  

A partir daí começamos a invocar a maior lei do 
Universo: a Lei da Atração. 

O nosso trabalho é pensar 
no que queremos e deixar 

isso absolutamente claro na 
nossa mente. 

Você atrai aquilo em que mais pensa,
se torna aquilo em que pensa.



  

A Lei da Atração é a maior de todas 
as leis, é a base de tudo!

Atraímos para a nossa vida tudo
 o que plasmamos na nossa mente.

O princípio da Lei da 
Atração pode ser 

resumido em quatro 
palavras: pensamentos pensamentos 

transformam-se em transformam-se em 
coisascoisas.Filósofo



  

Cientificamente, todo 
pensamento tem uma 

freqüência, constatável nos 
simples eletroencefalogramas.   
 Pode-se medir essa freqüência. 

Quando você fixa o seu pensamento em 
excelente saúde, no amor, na sua alma gêmea, 
na casa dos seus sonhos com pessoas queridas 
à sua volta, em um carro novo, você sintoniza 

uma determinada freqüência e emite sinais.



  

Os seus pensamentos 
emitem um sinal 

magnético, que atrai um 
sinal semelhante para 

você.

Veja-se vivendo em abundância e você 
atrairá a abundância. Isso ocorre sempre e 

com todas as pessoas.



  

Por que somente 1% da 
populacão mundial ganha 
cerca de 96% de todo o 
dinheiro que existe? 

Você imagina que é por acaso?

Não é por acaso. Os bem-sucedidos 
entendem o Segredo, a Lei da Atração, 

que estamos apresentando a você.



  

A Lei da Atração não percebe se 
você julga que algo é bom ou ruim, 

ou se você não quer isso e quer 
aquilo.

A Lei da Atração apenas responde aos seus pensamentos. Por 
isso, pare de pensar em desentendimentos, em doenças, em 

dívidas, em tristezas. Porque esses são os sinais que você está 
emitindo para o Universo.

Quando você se sente alegre, feliz, em todos os níveis do seu 
ser, emite os comandos de felicidade e alegria para o 

Universo. Assim, receberá alegria e felicidade a cada vez 
mais.



  

Esther Hicks

Quando você está olhando para 
alguma coisa, deseja-a e diz sim, 

mentalmente, você está ativando um 
pensamento, emitindo uma vibração. 

A Lei da Atração responde a esse 
pensamento trazendo-lhe essa coisa.

E quando você olha algo que não deseja e grita dentro 
de você um não, de fato não o repele. Ao contrário, 

você ativa o seu pensamento e a Lei da Atração 
alinha essa coisa com você.



  

A Lei da Atração está sempre 
funcionando. Acreditando-se 
nela, ou não, ela está sempre 

funcionando. 



  

Quando você se lembra de algo do  passado 
também ativa a Lei da Atração.  O mesmo 

acontece quando projeta o seu futuro.
E a Lei da Atração, que é a mais poderosa do 

Universo, responde ao seu pensamento.

Se você está observando, 
ou imaginando alguma 
coisa, está ativando a

Lei da Atração. 
Esther Hicks



  

Criações estão 
sempre ocorrendo 

no Universo! 

Desses pensamentos algo físico se 
manifestará.

Toda vez em que alguém pensa muito sobre 
um assunto, ou tem idéias repetidas, está em 

franco processo de criação.

Michael Beckwith



  

A Lei da Atração dá-lhe tudo o que você 
menciona na sua fala e tudo aquilo em 
que foca o seu pensamento. Portanto, 

você cria situações agradáveis, ou 
desagradáveis.



  

Dr. Bill Harris
Psicoterapeuta

No meu curso on-line tive um aluno gay  
que escrevia muito duramente sobre  a 
sua realidade de vida. No trabalho e na 
vizinhança todos o espezinhavam. Ele 

estava sempre nervoso, focava 
intensamente o seu pensamento em 

situações difíceis e sentia muito medo 
de ser humilhado e agredido.  E era sempre humilhado e 

agredido. Quando focamos o nosso pensamento em alguma 
situação com ansiedade e passionalmente atraímos essa 

situação para a nossa vida ainda mais depressa. Ensinei-o a 
focar o seu pensamento no que queria. A sua vida mudou em 
pouco tempo: ninguém mais o molestou e ele angariou muito 

respeito nas profissões que exercia.



  

Quando enxergamos 
as situações de uma perspectiva 

positiva tendemos a atrair 
pessoas, circunstâncias e 

eventos positivos.
Quando enxergamos as coisas 
de modo negativo, ou estamos 
irados, atraímos pessoas rudes, 
iradas, ameaçadoras e eventos 

negativos.  

John Hagelin

Doutor em Física Quântica
pela Universidade de 

Harvard e especialista em 
política pública. Tem 
conduzido pesquisas 

pioneiras no Centro Europeu 
de Partículas Físicas e é 
responsável pelo imenso 

sucesso da teoria Superstring.
Recebeu o Prêmio Kilby, que 

o qualifica ao lado de 
Einstein, Jeans, Bohr e 

Eddington.



  

Você atrai todas as suas experiências, 
consciente ou inconscientemente, pelo 
fenomenal poder da sua mente e das 
suas emoções, que funcionam sem 

parar, diuturnamente.

Michael Beckwith



  

Você quer saber o que está atraindo 
agora? Pergunte-se:

Como me sinto neste momento?Como me sinto neste momento?



  

Se você observar, cuidadosamente, constatará o poder 
da nossa mente e das nossas intenções no dia-a-dia. 

A Lei da Atração está comprovada na sociedade. 
Quando alguém fala muito em doença, fica doente. 

Quando alguém fala muito em prosperidade, é 
próspero.

A Lei da Atração é evidente em todos os lugares ao 
nosso redor.

Doutor em Psicologia



  

A Física Quântica 
ensina que nada é fixo:

tudo é energia vibrante e 
em mutação.

Toda intenção, 
todo desejo cria 

vibrações 
no campo 
quântico.

Fred Alan Wolf
Doutor em Física Quântica pela 

Universidade da Califórnia (UCLA). 
Professor das universidades de Londres, 

Paris e Jerusalém, e do Instituto 
Hahn-Meitner de Física Nuclear de 

Berlim. Autor de 11 livros importantes, 
estuda a relação entre a Física Quântica 

e a Consciência. 
Tem tornado a Física Quântica 

acessível a milhões de pessoas, inclusive 
pelo personagem de quadrinhos

“Dr. Quantum”.



  

Não pode existir um universo sem 
mente. A mente molda a própria 
coisa que está sendo observada.

Não nos referimos à criação 
ilusória, ou loucura 

imaginária. Falamos de uma 
compreensão mais 

profunda, básica. A Física 
Quântica aponta para a 

seguinte descoberta:Fred Alan Wolf



  

Quando conhecem o Segredo 
algumas pessoas temem os 
pensamentos negativos. 

É necessário atinar para o 
seguinte:

é cientificamente comprovado que um 
pensamento positivo é centenas de vezes mais 

poderoso do que um pensamento negativo. 
Assim sendo, elimina-se uma preocupação 

com pensamentos otimistas.

Michael Beckwith



  

Você é o arquiteto da sua vida. É o seu 
próprio escultor. Você esculpe a sua vida e 

é a sua própria obra-prima. É como se 
você fosse Michelangelo e o Davi que está 

esculpindo é você mesmo.
 Fazemos isso com o nosso pensamento.



  

Os pensamentos estão 
“no automático”, as emoções estão 

“no automático” e, assim, tudo o que 
atraem é por “omissão”.

A maioria de nós atrai 
fatos pela omissão. 

Muitos pensam que não 
têm controle sobre        

“essas coisas”.



  

Se você está sendo 
apresentado agora à         
  Lei da Atração decerto 

pensará:

Ah, agora terei de monitorar os Ah, agora terei de monitorar os 
meus pensamentos... isso vai me dar meus pensamentos... isso vai me dar 

muito trabalho...muito trabalho...



  

Não vamos encorajar você a 
monitorar constantemente os 

seus pensamentos.  

São tantos os pensamentos, vindos de tantas 
direções e sobre tantos assuntos diferentes... É aí 
que entram as suas emoções. As suas emoções 
guiarão você para entender o que está pensando 

e atraindo.

Esther Hicks



  

Pensamentos 
provocam 

sentimentos. 

As emoções são uma 
dádiva incrível e 

evidenciam-nos o que 
estamos atraindo.



  

Do ponto de vista científico, só há 
dois tipos de emoção: as que nos as que nos 

fazem sentir bemfazem sentir bem e as que nos as que nos 
fazem sentir malfazem sentir mal. Sentimos raiva, 

frustração, medo, angústia, 
tristeza, inveja, culpa..., de modo muito 
parecido. Ninguém se sente bem quando 

vivencia essas emoções. Quando as 
sentimos, não estamos alinhados com o 

Universo e com o que queremos para a nossa 
vida. 

Esther Hicks



  

Em algumas áreas, a emoção 
desagradável é chamada de 

“freqüência ruim”, ou “má vibração”, 
ou “energia negativa”.



  

A emoção que nos faz sentir bem, aquele 
sentimento de amor, ou de solidariedade, 
ou de esperança, aquele sentimento bom, 

de alegria, é o que nos orienta a saber 
que o nosso pensamento está alinhado 
com o Universo, com o que queremos 

para nós.



  

Os seus sentimentos são uma avaliação sobre 
se você está no caminho certo, ou não.

Quão melhor você se sentir, mais alinhado 
com o Universo e com a Lei da Atração você 

estará. Quanto pior você se sentir, mais 
desalinhado estará.



  

Você molda o seu futuro com os seus 
pensamentos e sentimentos. E mais cedo 
ou mais tarde encontrará o que moldou.

Se você começar o dia de mau-humor 
imediatamente gerará uma seqüência de 

fatos desagradáveis.

Comece a sentir amor à sua volta 
e vibre amor; comece a sentir-se 

próspero e o Universo responderá 
à natureza da sua canção.

Esther Hicks

Michael Beckwith



  

Você atrairá aquilo em que focar o seu 
pensamento concomitantemente à sua 

emoção.



  

Você cria o seu Você cria o seu 
próprio universo próprio universo 

ao longo do ao longo do 
caminho.caminho.

Winston Churchill

1894-1965



  

Quando você se entristecer, reverta 
essa situação. Bloqueie o sentimento de 

tristeza. Ouça uma música alegre, 
cante, assista a comédias, pense em 
algo bonito. Assim, você se sentirá 

bem.

Esse princípio aplica-se ao seu 
animal de estimação, porque ele 
coloca você em um ótimo estado 
emocional. Quando você sente 

carinho pelo animal atrai carinho, 
bondade.

Empresário e filósofo



  

Muitas pessoas não se permitem pedir o que realmente 
querem porque não vislumbram como isso pode 

concretizar-se. Não tente entender como isso é feito, apenas 
acredite que efetivamente será feito. Se você fizer uma 

pequena pesquisa verá que todos os que já conquistaram 
algo não sabiam como o fariam. Mas tinham a certeza 

interior de que iriam fazê-lo. 
Você não precisa saber como as coisas virão.

Você atrairá o caminho. 



  

O “como fazer” é domínio do Universo, que conhece o 
caminho mais curto, mais rápido e mais harmonioso entre 

você e o seu sonho. Se você enviar o seu sonho ao Universo, 
vai surpreender-se e deslumbrar-se. É quando a magia e os 

milagres acontecem.
Todas as forças do Universo respondem aos seus pedidos. 

O Universo reorganiza-se para fazer com que as coisas 
aconteçam para você. 



  

Muita gente me pergunta  qual  é o trabalho 
do Universo no Processo de Criação. 

Façamos uma comparação, uma analogia, 
com a lenda do

Aladim e a sua Lâmpada Maravilhosa.



  

Todas as vezes em que o Aladim 
esfrega a lâmpada, 

o Gênio lhe diz:



  

O seu desejo é O seu desejo é 
o meu comando!o meu comando!



  

É assim que o Universo funciona.

Não há limite para desejos! 
Peça e receberá!



  

Conforme a tradição, o Gênio tem um nome:   
“Anjo da Guarda”, “Superego”...  Mas todas as 
tradições nos dizem que há algo maior do que 

nós. E o Gênio sempre responde a mesma coisa:

Lembre-se de que Aladim pede ao Gênio tudo o 
que deseja e sempresempre é atendido!



  

O seu desejo é O seu desejo é 
o meu comandoo meu comando!



  

O Processo de Criação tem três fases:

1. Você pede o que quer.
2. O Universo responde.
3. Você recebe.

Para pedir, sente-se e escreva tudo o que 
você deseja, pormenorizadamente. 

Esther Hicks

Isso é muito divertido! Você tem o Catálogo do 
Universo, folheia-o e pensa: Bem, gostaria de ter esta Bem, gostaria de ter esta 
experiência, este produto, uma pessoa maravilhosa ao experiência, este produto, uma pessoa maravilhosa ao 

meu lado etc.meu lado etc. 
É você fazendo encomendas para o Universo. 



  

Escreva todas as suas metas! 

E escreva-as assim:

Sou muito feliz! Sou muito feliz! 

Agradeço, agora, porque tenhoAgradeço, agora, porque tenho 
_________.



  

 Entusiasme-se com os seus sonhos para 
que se concretizem! Isso os magnetiza e os 

atrai. Agradeça antecipadamente com a 
certeza de que já possui o que quer!

Visualize as suas metas diariamente por 
alguns minutos para energizá-las e atraí-las.



  

Faça o que for necessário para 
gravar os seus desejos na sua mente, 

para lembrar-se sempre deles. 
Assim, o Universo poderá indicar-

lhe caminhos, através de idéias 
brilhantes.

O Universo gosta da velocidade. 
Apresse-se! Mantenha os seus 

pensamentos e os seus 
sentimentos alinhados  com o 
Universo e tenha a certeza de 

que o que deseja virá para você.



  

Visite a casa 
que deseja 
comprar! 
Entre na 

casa!



  

Faça um               
“teste-drive”          
 com o carro dos 

seus sonhos!



  

Pense nos lugares
que você 

quer conhecer!



  

Tamanho nada significa para o 
Universo. Cientificamente, é tão 

fácil atrair algo que consideramos 
enorme como infinitesimalmente 

pequeno. O Universo faz tudo com 
Esforço Zero. Na Terra tudo cresce, 

naturalmente, sem esforço.



  

Você atrairá tudo o que quiser e de que necessitar: 
pessoas, trabalho, todo o tipo de recursos, livros... É 
importante prestar atenção àquilo pelo qual você se 

sente atraído. Conforme você plasmar imagens do que 
deseja, sentirá atração por algumas pessoas e coisas e 
vice-versa. Essa atração é o Universo apontando-lhe o 

caminho, é o início da materialização dos seus 
desejos.



  

Faça uma experiência: pense repetidamente em 
uma pessoa que não vê há algum tempo. Logo 
terá notícias dela: ou se encontrará com ela, ou 
ela lhe telefonará, ou lhe escreverá, ou alguém 

falará dela com você.



  

Suba o primeiro degrau Suba o primeiro degrau 
com fé. Não é necessário com fé. Não é necessário 

que você veja toda a que você veja toda a 
escada. Apenas dê o escada. Apenas dê o 

primeiro passo.primeiro passo. Martin Luther King Jr.
1929-1968



  

As pessoas surpreendem-se, porque sempre 
consigo vaga para estacionar o meu carro. E 

isso tem acontecido depois que conheci o 
Segredo. Visualizo a vaga e em 95% das 

vezes encontro lugar onde quero.

David Schirmer
Empresário



  

Muitas pessoas sentem-se travadas, ou 
aprisionadas, pelas atuais 

circunstâncias. Mas podem mudar a sua 
vida, imediatamente, usando o Segredo.



  

Tudo o que somos é o resultado           Tudo o que somos é o resultado           
   dos nossos pensamentos.   dos nossos pensamentos.

Buddha



  

Ao se levantar toda manhã e ao se deitar para dormir, 
agradeça por tudo o que tem de bom. Isso faz com que 
fixemos o pensamento nas coisas boas que recebemos 

e ativemos a nossa energia positiva.



  

E vibrava Gratidão por essas pessoas e coisas.
Tive excelentes experiências por causa disso. 

Desde então todas as manhãs quando eu me levanto da cama 
coloco a pedrinha no bolso, penso em todas as pessoas, coisas 
e situações maravilhosas que tenho recebido e vibro gratidão. 

À noite, antes de dormir, faço o mesmo. 

Dr. Lee  M. Brower 
Professor

Estava vivenciando problemas 
familiares difíceis. Encontrei uma 

pedrinha, coloquei-a no bolso e a cada 
vez em que a tocava agradecia pela boa 
saúde, por cada pessoa maravilhosa que 
estava na minha vida, por cada uma das 

coisas possuía. 



  

Comece a fazer uma lista das pessoas por quem 
você sente gratidão e pelas coisas boas que há na 
sua vida. Fazendo isso, você mexerá com a sua 

energia e com a sua maneira de pensar: ativará a 
gratidão por todas as pessoas e coisas e isso fará 

você se sentir bem.



  

Sermos gratos pelo bem que nos 
dedicam e pelas coisas materiais que 
temos é fundamental e faz-nos sentir 

bem.E a Gratidão traz ainda mais 
alegrias para a nossa vida.

Marci Shimoff

John Gray
Doutor em Psicologia pela 

Universidade de Oxford, autor de 
“Mulheres de Vênus, Homens de 

Marte”.

Todo homem percebe quando a 
mulher aprecia o que ele faz e 
vice-versa. O apreço incentiva, 
estimula, é apoio, faz com que 
todos queiram ser melhores a 

cada dia.

Escritora



  

E começo a repassar mentalmente as coisas pelas quais sou 
grato enquanto tomo banho, escovo os meus dentes etc. Ao 

mesmo tempo vibro gratidão.

Gratidão é um sentimento que 
todos precisamos ter. Levantar da 

cama todos os dias e agradecer 
tem sido um poderoso exercício 

para mim. Todas as manhãs 
quando me levanto da cama e 
piso no chão, digo:  Sou muito 

grato! 

A atitude de gratidão é parte essencial do 
Segredo.



  

Nas décadas de 80 e 90 implementei 
o treinamento de visualização mental 
 do Programa Apolo, da NASA, no 

treinamento olímpico. Ele foi 
chamado de Ensaio Motor Visual. 

Nós conectamos sofisticados 
aparelhos de bioavaliação aos atletas 

e lhes pedimos que corressem 
mentalmente. Os mesmos músculos 
incendiaram-se na mesma sucessão. 

Denis Waitley
Doutor em Psicologia 

Comportamental.
Treinador mental de 

astronautas e atletas olímpicos. 
Muito popular dos EUA, 

Austrália, Nova Zelândia etc. 
Escritor do best-seller
“Impérios da Mente”.

Visualize!

A mente não distingue 
quando um evento é real ou não.



  

Quando você 
visualiza, você 

materializa. 
O que você tem na 
mente, você tem no 

corpo.
Denis Waitley



  

Quando sonhamos, dormindo 
ou acordados, vivemos uma 

experiência holográfica tão real 
que sentimos os resultados dos 

nossos sonhos fisicamente. 

É esse sentimento que abre 
a porta da Atração.

É assim que o Segredo 
passa à Ação.



  

Como é esse poder Como é esse poder 
eu não sei eu não sei 

descrever. Tudo o descrever. Tudo o 
que sei é que ele que sei é que ele 

existe.existe.
Alexander Graham Bell

1847-1922



  

O seu desejo é O seu desejo é 
o meu comando!o meu comando!



  

Algumas pessoas dirão que pedem, mas nada acontece. Vejamos, quando 
você pede, está em dia com o passo número um, que é o Pedir. O passo 
número dois é o Responder. O Universo responde – sempre responde, 

sem exceção. Você deve compreender o terceiro passo: o Receber. Você 
tem de alinhar-se com o que está pedindo. Você se sente esplêndido 

quando está alinhado com o que quer. Essa sensação é o que se conhece 
por Entusiasmo, Alegria, Gratidão. Mas quando você sente Inveja, 
Mágoa, Raiva... demonstra fortes indicadores de que não está em 

alinhamento com o que está pedindo. Quando você passa a se dar conta 
de que o modo como você se sente é tudo e passa a direcionar os seus 

pensamentos com base em como se sente, pouco a pouco você 
encontrará o pensamento e o sentimento corretos. Assim, o que você 

pediu se manifestará na sua vida.
Esse é o Processo de Criação. 



  

Algumas pessoas entusiasmam-se com tudo o que está sendo 
demonstrado aqui e afirmam:

Agora que conheço a Lei da Atração vou mudar a minha Agora que conheço a Lei da Atração vou mudar a minha 
vida!vida! 

Seguem os passos, mas os resultados não aparecem no tempo 
em que desejam. Então pensam, dizem: 

Essa Lei não funciona!Essa Lei não funciona!
E o Universo responde-lhes: 

O seu desejo é o meu comando!O seu desejo é o meu comando!

Psicólogo, autor do Método Sedona 
e do best-seller “Euphoria”.



  

Vivemos em uma realidade 
em que o Tempo é um 

amortecedor. Na verdade, o 
Tempo trabalha para nós. 

Queremos que os nossos pensamentos se 
manifestem imediatamente, mas algumas 
evidências demoram a vir e isso é bom.

Tudo tem o seu tempo.

Esther Hicks



  

Quando a oportunidade aparecer, 
quando o impulso surgir, quando algo 

lhe cutucar por dentro... anime-se,          
    alegre-se, apaixone-se, vibre gratidão 

e... aja, confie, acrediteacredite! É esse o seu 
trabalho. É tudo o que você tem de 

fazer.

As pessoas que vivenciam o Segredo  
estão vivenciando  a magia da Vida. 

Acostumaram-se a esse processo e usam 
a Atração onde quer que estejam. As 

outras não. Essa é a diferença entre uns e 
outros.Marci Shimoff



  

A imaginação é A imaginação é 
tudo. Ela é uma tudo. Ela é uma 

prévia das prévia das 
próximas próximas 
atrações. atrações. 

A imaginação A imaginação 
envolve o envolve o 
Mundo.Mundo. 
Albert Einstein

1879-1955



  

Muitas pessoas olham para a sua vida e dizem: Isto é o que eu Isto é o que eu 
sousou. Se você não tiver uma boa saúde, os relacionamentos que 
gostaria, ou muito dinheiro no banco, isso não é o que você é, 
isso é o resíduo dos seus antigos pensamentos e ações. A partir 
de agora, isso é o que você eraera! Nós vivemos hoje em face das 
ações e dos pensamentos do passado. Cuidado! Jamais se fixe 

nas experiências difíceis e tristes do passado, porque você 
estará vibrando para receber o mesmo.

Mude o seu modo de pensar! Acredite na renovação!

Tudo o que somos e temos hoje 
é o resultado daquilo que 
pensamos e sentimos no 

passado.



  

Meu pai era muito negativo. Falava sempre que a vida 
era difícil e sofrida, e só as pessoas más tinham 

dinheiro. Algumas pessoas dizem que dinheiro não 
cresce em árvores, que quem ficou rico é porque 

enganou outras pessoas e que ricos não entram no 
“Céu”, não são felizes. Cresci com essa orientação, 

pensando que as pessoas eram más, que vida tinha de 
ser difícil, sofrida e eu pobre. Mudei radicalmente 

quando conheci William Clement Stone.



  

Qualquer coisa que a mente do homem pode Qualquer coisa que a mente do homem pode 
conceber pode, também,conceber pode, também,  alcançar.alcançar.

William Clement Stone

1902-2002



  

Clement Stone disse-me que queria que eu estabelecesse uma 
meta tão grande quanto pudesse conceber. Eu ganhava 8 mil 

dólares por ano e fixei a meta de 100 mil dólares. Plasmei essa 
idéia na minha mente. De repente, convidaram-me para 

ministrar uma palestra no Hunter College em Nova Iorque. 
Depois, fui entrevistado para uma revista. Publiquei meu livro 

Chicken Soup for the Soul, vendemos 400 mil cópias e 
consegui 92.327 mil dólares. Aumentei a minha meta para 1 

milhão e recebi mais do que isso. Essa é a minha experiência. 
Usei o Segredo e a minha vida mudou.



  

Você deve estar pensando: Como posso Como posso 
atrair muito dinheiro para a minha vida?atrair muito dinheiro para a minha vida?
O seu trabalho é declarar o que deseja do 
Catálogo do Universo. Se for dinheiro, 
diga o quanto quer receber, como: Eu Eu 

quero receber cem mil reais, uma renda quero receber cem mil reais, uma renda 
inesperadainesperada.

Não pense em dinheiro para quitar 
dívidas. Lembre-se de que você atrai o 

que pensa. Tudo o que você está 
plasmando na sua mente você atrairá. Se 
você estiver pensando em dívida atrairá 
dívida. Pense na abundância. Lembre-se 

de que
O seu desejo é o meu comando!O seu desejo é o meu comando!



  

Quando você comenta 
com alguém que não 

tem dinheiro 
suficiente, ou está-se 
sentindo infeliz por 

não ter o dinheiro de 
que precisa, está 

vibrando a escassez. 

Mude! 
Vibre a Abundância!

Loral Langemeier David Schirmer



  

Preste atenção nas telas, nos quadros da sua casa, do seu 
escritório. Se você quer saúde, amor, abundância, manifeste 
isso por meio de pinturas, de gravuras, de fotos nas paredes 

da casa. As imagens devem ser coerentes com os seus 
desejos.

Isso ativará os seus pensamentos cotidianamente. 

Marie Diamond

O Segredo, para mim, significa 
que nós somos criadores do 

nosso universo e que todos os 
nossos desejos se manifestarão 

na nossa vida. 



  

Meu sonho de criança era ser 
uma das Panteras, ou a  Mulher 

Biônica, ou a Mulher 
Maravilha. E nenhuma delas 
era parecida comigo. Até que 
aprendi a amar-me como sou: 

afro, cor de café, de lábios 
carnudos e quadris redondos. 

Você é a primeira pessoa que entra no relacionamento a dois. 
Você tem de estar profundamente apaixonada por você para 
que os outros se apaixonem também! Se você não gosta da  

sua forma física e da sua companhia, como os outros gostarão? 
Sinta-se bonita e feliz com a sua companhia e os outros 

sentirão o mesmo!

Lisa Nichols, 
escritora.



  

Se você quer ter bons relacionamentos,
fixe a sua mente nas boas qualidades 
dos seus familiares, dos seus amigos, 

dos seus colegas, dos seus funcionários. 
Jamais reclame de nenhum deles!

Esther Hicks



  

Pegue um caderno e faça uma lista das boas 
qualidades das pessoas com quem convive. Isso 
orientará a sua mente para a melhor parte delas. 
Quanto mais você pensar nas boas qualidades 
dessas pessoas, melhor elas se tornarão para 

você.



  

Só há um rio onde flui
o bem-estar: 

o rio da Energia Positiva.

Esther Hicks



  

O Universo é abundante em bem-estar.
O nosso Mundo é baseado no bem-estar e 

quando você permite que ele flua 
abundantemente sente-se muito bem. 



  

É importante reconhecer que o 
nosso corpo é produto dos nossos 

pensamentos. 
A Ciência está começando a 
entender o grau pelo qual a 

natureza de pensamentos e de 
emoções determina a substância, 
a estrutura e a função física do 

nosso corpo. 
Experiências com placebos 

demonstram isso.  

John Hagelin



  

O nosso corpo usa um Programa Básico, denominado    
Auto-Cura. Quando há doença o nosso sistema 

imunológico elimina as bactérias. É dificílimo uma doença 
sobreviver em um corpo regido por uma mente saudável. 

Literalmente, o corpo rejeita milhões de 
células antigas e fabrica células novas 

todos os dias: umas partes demoram cerca 
de dois meses, outras uns dois anos. O fato 

é que em alguns anos temos um corpo 
novo. Mas, se você tem uma doença, foca 
o seu pensamento nela, reclama e comenta 
sobre ela, você criará mais células doentes. John Hagelin



  

Pensamentos felizes conduzem a 
uma bioquímica essencialmente 

feliz, a um corpo saudável.

Pensamentos negativos e nervosismo degradam seriamente o 
funcionamento do nosso corpo, do cérebro.  Os nossos 

pensamentos e emoções estão continuamente rearranjando-se, 
reorganizando-se, recriando o nosso corpo. Remova o estresse 

e o corpo fará o que foi projetado naturalmente para fazer: 
curar-se-á. A cura vem de dentro para fora. A diferença entre 

um derrotista e um esperançoso está na recuperação.

Cure-se!

John Hagelin



  

Concentre-se na sua saúde, veja-se em franco processo de 
reabilitação, marque a data da sua cura e receberá o bem-estar 

mental e físico. Resumo o que vivi em poucas palavras:

Pessoas tornam-se no que pensam.

Minha história começa em 10 de março de 
1981. Sofri um acidente de avião. Fiquei 

no hospital, com a coluna vertebral 
esmagada, totalmente paralisado, sem 

diafragma, traqueostomizado, respirando 
mecanicamente, apenas piscando os olhos. 
A cada vez que os médicos falavam que eu 

apenas vegetaria, eu marcava o dia da 
minha cura. Mantive os meus pensamentos 

e as minhas emoções na minha meta. E 
assim foi: andei, falei e estou bem.

Morris E. Goodman
The Miracle Man



  

Jamais enfatize que é contra 
alguma coisa, porque você a 

atrai. Movimentos anti-violência 
atraíram mais violência, 
movimentos anti-drogas 

repercutiram no aumento do 
consumo de drogas. 

Não lute contra a fome, mas a favor de que todos 
tenham o que comer.

Se você não gostar de um político, seja a favor de 
outro.



  

Agnes Gonxha Bojaxhiu, 
“Teresa de Calcutá”, conhecia o Segredo. 
Não participava de reuniões anti-guerra,

só a favor da Paz. 

1910 - 1997



  

Tudo a que vocêTudo a que você
resiste,resiste,

persiste.persiste.

Karl Gustav Jung
1875-1961



  

Aprenda a manter a tranqüilidade. 
Aprenda a retirar a sua atenção do 

que você não quer e da carga 
emocional que essas coisas 

envolvem. Fixe a sua atenção 
apenas no que você deseja 

vivenciar.

Leia o que for suficiente para se 
informar, mas não para se 

inundar de problemas.

Michael Beckwith



  

Não há limite de amor, de alegria, de 
saúde, de trabalho, de bens materiais. 

Tudo isso é claro para as mentes 
atentas à Natureza.

Michael Beckwith



  

Na Terra há abundância de tudo e 
toda a Humanidade pode                

beneficiar-se do Segredo.



  

Todo grande mestre que passou pela Terra 
asseverou que a vida foi feita para ser 

abundante. Quando alguns recursos estão 
ficando escassos, encontram-se novos recursos 

para as mesmas necessidades.

Peça e receberá!



  

Quando olhamos ao redor, até 
mesmo o nosso próprio corpo, o 

que nós vemos é apenas a ponta de 
um iceberg.

Pense na Energia por um momento. Olhe 
para a sua mão. A sua mão parece sólida, 

mas na verdade ela não o é. Se você a 
visualizar em um microscópio específico, 
você verá uma massa de energia vibrando. 
Tudo é feito da mesma matéria-prima. A 

sua mão, o mar, uma estrela, tudo é 
Energia e a mesma Energia. 

John Hagelin



  

Deixe-me ajudar você a entender isso. Há o 
Universo, onde está a nossa Galáxia, onde está o 
nosso Planeta, onde estão indivíduos. Dentro de 

cada corpo há um sistema de órgãos, onde há 
células, moléculas, átomos, energia. 

Tudo no Universo é Energia. 
Temos energia no corpo suficiente para iluminar 

uma cidade por quase uma semana.

Fred Alan Wolf



  

Tudo no Universo é 
Energia!



  

Muitas pessoas se definem pelo seu corpo. Na verdade, 
somos energia. 

Se você perguntar a um Físico Quântico o que compõe o 
Universo e ele lhe dirá que é Energia. Peça-lhe para 

descrever o que é Energia e ele lhe dirá que: é algo que é algo que 
jamais pode ser criado ou destruído, sempre foi e sempre jamais pode ser criado ou destruído, sempre foi e sempre 

será, é tudo que existe e tudo que já existiuserá, é tudo que existe e tudo que já existiu. 
Então pergunte a um Teólogo sobre quem criou o Universo 
e ele lhe dirá que foi Deus. Então peça a esse Teólogo para 

descrever Deus e ele lhe dirá: é algo que sempre foi e é algo que sempre foi e 
sempre será, que jamais pode ser criado ou destruídosempre será, que jamais pode ser criado ou destruído. É a 

mesma descrição da Energia. 



  

Somos a Energia-Fonte.
 A maioria das pessoas trabalha para se manter bem 

fisicamente, mas o corpo as distrai e as faz se esquecer do que 
realmente são. 

Tradições dizem que somos feitos à imagem e à semelhança de 
Deus. Portanto, você é um ser eterno, você é uma divindade.

O Universo toma consciência de si mesmo, revelando 
possibilidades. No Universo tudo está conectado. Somos um 
Campo de Energia operando em um Campo de Energia. Cada 

um de nós é um campo infinito de possibilidades. 



  

Todas as tradições dizem-nos que fomos criados à imagem e 
semelhança da Fonte Criadora. Isso significa que temos poder 
e potencial divino para criar o nosso próprio universo. E você 

está criando o seu. 
Decerto você criou algumas coisas maravilhosas, valiosas, e 

outras não. Analise se os resultados da sua vida hoje são o que 
você realmente quer. São todos valiosos? Caso não sejam, 
agora é o momento adequado para mudar, porque você tem 

poder para mudar o seu universo.



  

Todo poder Todo poder 
vem de dentro e vem de dentro e 
está, portanto, está, portanto, 

sob o nosso sob o nosso 
controle.controle.

Robert Collier

1885-1950 



  

Muitas pessoas sentem-se vítimas da Vida. A maioria 
prende-se aos eventos do passado, ou à vivência em uma 
família desequilibrada. Psicólogos alegam que 85% das 

famílias são desequilibradas. Assim sendo, você não é a única 
pessoa a ter problemas. 

Veja só, os meus pais eram alcoólatras e se divorciaram 
quando eu tinha seis anos.



  

Dos meus 13 aos 18 anos estive envolvido 

com gangues de rua. 

Tive um grave acidente de moto.

Fui morador de rua em Dallas e vivi na 
pobreza por quinze anos em Houston.

Quando eu era criança tinha dificuldades de 
aprendizagem. Disseram que eu jamais aprenderia 

a ler, escrever, ou me comunicar, ou chegar a 
algum lugar na vida. 



  

Todos têm uma história difícil. O que realmente 
importa é o que você fará agoraagora, o que você 

escolherá agoraagora. Você pode manter o foco nos fatos 
desagradáveis do passado, ou mudá-lo. Quando as 
pessoas mantêm o foco no que elas querem, o que 
não querem perde a força. Você expandirá o que 

quiser e o resto desaparecerá.



  

O mais bonito na Lei da Atração é que     
você pode começar de onde está. Você 
começa a pensar e a vibrar harmonia e 

felicidade, agora, e a Lei da Atração         
lhe responderá.

Michael Beckwith

Você pode libertar-se de padrões 
hereditários, de códigos culturais, de 
crenças sociais e provar que o poder 

dentro de você é maior do que o 
poder que vige na sociedade. É você 
quem gerencia o seu poder e quem 

cria o seu universo.



  

Você pode estar pensando: Isso tudo parece muito bonito, Isso tudo parece muito bonito, 
mas eu não consigo fazer issomas eu não consigo fazer isso, ou Ela não me deixará Ela não me deixará 
fazer issofazer isso, ou Ele não me deixará fazer issoEle não me deixará fazer isso, ou Eu não Eu não 
tenho dinheiro suficiente para fazer issotenho dinheiro suficiente para fazer isso, ou Eu não sou Eu não sou 

forte o suficiente para fazer issoforte o suficiente para fazer isso... 
Eu nãoEu não..., Eu nãoEu não..., Eu nãoEu não...

Todo “Eu não” é um ato criador.

Fred Alan Wolf



  

Se você pensar que Se você pensar que 
pode,pode,

ou que não pode,ou que não pode,
de qualquer modode qualquer modo
você estará certo.você estará certo.

Henry Ford
1863-1947



  

Nós somos seres ilimitados. 
As capacidades, os talentos, os dons e o 

poder que estão dentro de cada 
indivíduo neste Planeta são ilimitados.

Michael Beckwith



  

Não há um quadro-negro em 
que esteja escrito qual é o 

objetivo da nossa vida, qual é 
a missão de cada um. 

Na verdade, o seu propósito de 
vida é o que você disser que é; 
a sua missão é a que você se 

der, a sua vida será como você 
a criar.

Dr. Neale Donald Walsh
Escritor



  

Siga o seu Siga o seu 
entusiasmo e o entusiasmo e o 

Universo abrirá Universo abrirá 
portas para você portas para você 

onde antes só havia onde antes só havia 
paredes.paredes. Joseph Campbell

1904-1987 



  



  

Estamos nos movendo, agora, para 
uma Era onde a última fronteira não é 

o Espaço, mas a Mente.

Fred Alan Wolf



  

John Hagelin

Eu vislumbro um futuro de 
potencial ilimitado, de 

possibilidades ilimitadas.
Lembre-se de que usamos apenas 
5% da nossa mente e de que 100% 
do nosso potencial é resultado da 

educação que recebemos.
Imagine um mundo onde as pessoas usem 

100% da sua capacidade mental, aliados às suas 
emoções positivas. Poderemos ir a qualquer 

lugar, fazer e alcançar qualquer coisa.



  

Quando a visão de dentro 
fica mais profunda, 

mais clara e alta, 
você já domina a sua vida.



  

Inicia-se
uma

Nova Era
para a

Humanidade!



  

Acredite-nos! 
Você pode mudar 

a sua vida 
agora!



  

Você conheceu o Segredo. Compartilhe-o com 
todas as pessoas à sua volta!

Ajude-nos a difundir a Lei da Atração!

Façamos o possível para que a Humanidade seja 
um todo harmonioso e feliz.
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