
1 
 

 



2 
 

Por se tratar de um e-book a imagem é 

meramente ilustrativa 
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Verdades Misteriosas! 

A Bíblia descreve Deus como sendo O VERBO. 

Está escrito: 

“No princípio era o Verbo e o 

Verbo estava com Deus e o Verbo 

era Deus.” Jo 1,1 

Ora o Verbo é a palavra, será que a palavra tem 

tanto poder assim? 

Examine alguns fatos interessantes e que está ao 

alcance de todos nos vídeos a seguir e neste texto: 

O primeiro deles é a história verídica de uma 

senhora norte americana, Cynthia Stafford, que 

utilizou o poder da palavra para ganhar 112.000.000 

– CENTO E DOZE MILHÕES DE REAIS na loteria: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xo3UF3zkOAU&t=1090s
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Para assistir o vídeo basta clicar na imagem, mas se 

você não fala inglês, traduzi para você algumas das 

partes mais relevantes do que ela falou: 

ENTREVISTA DE  
CYNTHIA STAFFORD  
                                              UpChurch  
 

Esta senhora escreveu inúmeras vezes a quantia de 

112.000.000 de dólares e mentalizou que receberia 

esse valor e acabou ganhando na loteria exatamente 

o valor que escreveu. 

Ela pratica a Lei da Manifestação que aprendeu 

através dos livros do Dr. Joseph Murphy e é no 

estudo desse e de outros autores que é 

fundamentado o que ensino através deste e-book 

que você está lendo. 

Quando entrevistada, entre outras coisas, ela 

declarou o seguinte: 

Nunca desisti! 

Nunca se renda, nunca escute os „NÃOS‟ nunca 

escute os „NÃO PODE‟. 

Seja o que for que queira em sua vida tem que 

ver a si mesma como se já o houvesse alcançado. 

Foi o que fiz. 

Para ganhar você tem que visualizar. 
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Você tem que visualizar uma maneira de 

melhorar sua vida. 

Determinada noite Cynthia escreveu 112 milhões em 

um pedaço de papel. 

No dia em que comprou o bilhete e ganhou elva viu 

o número 112 milhões e disse a si mesma: 

 É meu! 

 Esse é o meu número! 

 Sou a mesma pessoa que antes só tenho mais 

recursos para fazer o que quero fazer. 

 Sei que isso aconteceu por manter a fé e crer 

nisso. 

 Visualizei tudo e continuei crendo, continuei me 

vendo segurando esse cheque e sabendo que ia 

acontecer... e aconteceu. 

 E é por isso que a maneira como pensamos é 

tão importante, sempre pensei assim, desde que eu 

era uma menina. 

 Sempre acreditei nesses pensadores que 

afirmam que o que dou ao Universo vai voltar para 

mim. 

 Tem sempre sido uma jornada agradável e eu 

ainda estou nessa jornada. 
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 Esta é a verdade a respeito de eu ter 

manifestado a loteria, quando isso surgiu em minha 

mente li muito porque eu acredito que nossas 

mentes são muito poderosas – assim como você 

pensa, assim é. 

Comecei a me focar em pensar positivamente o 

tempo todo, mesmo quando as coisas não pareciam 

tão positivas. 

Mudei minha maneira de pensar, temos que 

fazer isso na vida, porque se você não o fizer 

aqueles pensamentos que estão incomodando você 

terão uma maneira de se manifestar em sua vida por 

isso é importante ter pessoas à sua volta, ter livros e 

até mesmo as coisas que você assiste na TV. 

Eu não assisto programas negativos na TV. 

Eu assisto noticiários apenas quando sinto que 

sejam pertinentes, porque essas coisas que você 

põe na sua mente tem uma maneira de acontecer 

com você. 

Quando a assistente social tirou minhas 

crianças  me lembrei que não seria abençoada se 

não escolhesse perdoar. 

Escolhi perdoar minha irmã que riu de mim ao 

ver minha dor e a perdoei também. 

Deus apenas proveu para mim, não é que eu 

quisesse ganhar o dinheiro para que eu pudesse ser 
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rica eu queria o dinheiro para poder ter um bom 

advogado para lutar contra o sistema, é isso. 

E eu fui abençoada por causa disso e uma coisa 

que sempre me recordo de minhas leituras dos livros 

que eu gosto além da Bíblia. 

Já que a Bíblia é o mais antigo testamento 

espiritual vivo sobre o poder da mente – como você 

pensa assim será. 

E também O PODER DO SUBCONSCIENTE, 

um de meus livros favoritos. 

 

Para saber mais sobre o Dr. Joseph Murphy clique 

aqui. 

O que eu recordo era: - Eu tenho que ser 

positiva, tenho que estar em minha programação 

mental (Mindset). 

http://cienciadivina.org.br/nossos-estudos/
http://cienciadivina.org.br/nossos-estudos/
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Então isso tem me abençoado, tem 

continuamente me abençoado e como resultado 

disso eu peguei minhas crianças de volta no 

momento mesmo em que eu disse que iria trazê-los 

de volta. 

Outra coisa que você precisa ter em conta: você 

precisa ser realmente clara quando você disser que 

você vai fazer o que você planeja fazer. 

Quando eu ganhei o dinheiro eu queria ganhar 

112 milhões de dólares. 

Tudo que eu realizei na vida, quando me rendi 

tentando realizar meu trabalho corretamente como 

se esperava que fosse feito, o resultado veio. 

Deus sempre sabe quando precisamos das 

coisas e temos apenas que confiar. 

Você tem que deixar acontecer e quando o faz é 

quase como se você estivesse boiando dentro 

d‟água. 

E você tem apenas que ter essa verdade e isso 

é alguma coisa tão difícil para nós como humanos, 

apenas confiar confiando em algo que nós não 

podemos ver, como quando respiramos o ar. 

Não podemos ver o ar, mas o estamos 

respirando e isso é o que eu tinha que fazer para 

caminhar com minha fé quando foi o momento de 
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vencer essa loteria para me ajudar a chegar onde 

cheguei hoje. 

Eu tenho sido capaz de abençoar como 

resultado disso e eu cresci a partir disso e eu cresci 

em meu aprendizado de que independente do que 

eu estou passando Ele sempre estará lá e eu não 

sou perfeita. 

Há momentos em que eu ainda fico pra baixo e 

então como que alguma coisa cochicha em meu 

ouvido que não é bem como eu costumo pensar e 

eu fico feliz que isso aconteça de forma a me 

lembrar a ficar de pé e ser forte porque você precisa 

estar lá e puxar outras pessoas para ajudá-la a se 

lembrarem. 

Então minha lição em termos de manifestar é 

que eu visualizo, eu primeiro vejo o que eu quero, 

perceba que você só será abençoada se for capaz 

de ter uma visão. 

As coisas que temos habitualmente eu não as 

percebo como habituais.  

Então eu visualizei o tempo todo que estava 

segurando um cheque de 112 milhões de dólares e 

também me visualizada usando meu top verde 

favorito e me lembro de pensar que iria usar esse 

top quando fosse segurar aquele cheque e como eu 

estaria feliz, porque é assim que você põe seu mais 
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forte sentimento naquilo que você quer manifestar e 

assim vai ser para o bem ou para o mal. 

Então porque não manifestar seu melhor e era 

isso que eu me esforçava em fazer todo o tempo e 

por mais incrível que pareça está escrito na Bíblia. 

Essas são coisas que eu comecei a perceber 

como minha mãe tinha me ensinado por muitos 

anos. 

Tudo que eu tinha que fazer era olhar e ver. 

Eu teria que mudar as coisas em minha vida, 

mas agora eu sei disso. 

Qualquer coisa que você queira é possível tão 

logo você entenda. 

Eu posso não ter muita certeza agora, o que 

não significa nada porque eu sou rica. 

No momento em que você começa a dizer para 

si mesma: EU SOU RICA, a riqueza vem para você. 

A riqueza é uma energia da mesma forma que a 

pobreza é uma energia. 

Quando você diz que é pobre isso vai circular 

em sua vida. 

Quando você diz que é rica, foi isso que fiz, 

comecei a dizer que eu era rica, comecei a cantar 

isso: Eu sou rica, Eu sou feliz, de fato na realidade a 

felicidade cantada é a minha canção. 
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Tenha cuidado porque dependendo de quão 

poderoso é o seu espírito você pode extrapolar e o 

mundo pode ouvir e voltar para você. 

Mas ser positiva é meu ponto. 

Esforce-se por ser positiva porque o que você 

expressa será o que vai voltar para você sempre 

ainda quando você se expressa negativamente você 

irá conseguir de volta. 

Assim eu sempre me esforço por ser positiva. 

E a propósito, a assistente social se desculpou 

porque ela percebeu que estava errada, e isso 

aconteceu porque eu a perdoei. 

A Bíblia diz para perdoar seus inimigos, para 

amá-los. 

Você não tem que gostar deles, mas você tem 

que perdoá-los se você espera receber suas 

bênçãos. 

Essa é a verdade e sim, exigiu muito de mim 

visualizar. 

Não permita que existam pessoas que puxem 

você para baixo, porque sempre haverão tais 

pessoas. 

Ore por elas e siga em frente, mantenha um 

sorriso no rosto, é isso que faço. 
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Deu estava procurando uma casa para comprar 

e disse à minha corretora que queria uma em 

determinado quarteirão e que custasse apenas 150 

mil dólares. 

Em algumas semanas ela achou a casa e 

quando entrei nela achei na garagem um livro que lá 

foi deixado por um antigo morador que já tinha 

morrido. 

O livro tinha um título do tipo: O Poder Dinâmico 

de sua Mente, tendo a ver com o subconsciente ou 

algo assim. 

Estou sempre sendo lembrada do poder que 

está na minha mente. 

O que você diz é o que você recebe. 

Digo sempre a minhas amigas: - Se você quer 

alguma coisa de graça, que seja então. 

Quando você quer alguma coisa agora, você 

deve dizer que quer essa coisa agora. 

Não coloque isso no futuro porque sua mente 

ouve você e a mente subconsciente não aceita 

piadas, não brinque consigo mesma. 

Não diga que você é estúpida porque de 

repente você começa a ser estúpida. 

Digo a mim mesma que sou a pessoa mais 

brilhante do planeta porque o que você diz aqui em 
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cima (Apontou para a cabeça.) é o que sua mente 

acredita. 

Temos que ter cuidado com o que dizemos. 

Quando você quer manifestar alguma coisa 

não pergunte como isso irá acontecer. 

Eu não sou como uma criança em uma loja de 

doces. 

O que digo as pessoas quando dou entrevistas 

é que estejam preparadas de fato. 

É o que comecei a fazer antes do dinheiro vir. 

Fui conversar com orientadores financeiros, 

aprendi a ficar numa boa com o dinheiro, o que 

significa estudar a riqueza, estudar as pessoas ricas 

e porque a riqueza estará ao seu redor quando você 

disser que você é rica. 

Converse com advogados, converse com as 

pessoas ricas ao seu redor, faça amizade coma 

riqueza, isso é importante e se sinta confortável com 

isso. 

Se você está desconfortável com a riqueza eles 

não estarão confortáveis com você e a irão deixar. 

Isso é uma energia, definitivamente é uma 

energia. 

Agora assista uma reportagem sobre ela em 

espanhol, basta clicar na imagem a seguir: 
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Bem agora você assistiu e leu o depoimento real de 

uma pessoa que ganhou 112 milhões de dólares 

aplicando o que é ensinado neste livro, mas será 

que há algum fundamento científico sobre o que ela 

disse? 

Vamos aprofundar mais nossas pesquisas. 

 

OS EXPERIMENTOS  
DE MASARU EMOTO 
 

Um pesquisador japonês, o Sr. Masaru Emoto 

realizou uma extensa pesquisa com águas de todos 

os continentes e com resultados sempre 

semelhantes. 

Ele descobriu que a água tem suas moléculas 

alteradas quando recebe mensagens de voz ou 

emissões emocionais formuladas com a palavra. 

https://www.youtube.com/watch?v=GODW6RD8DbQ
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Mas como eu disse: - Não acredite em mim. 

Assista um ou mais dos vídeos a seguir: 

E não aceite apenas os vídeos que coloquei aqui, se 

tiver tempo e paciência há dezenas de vídeos a 

respeito na Internet e também há muitos livros 

citando o assunto. 

O efeito das palavras na água (Basta clicar nas 

imagens para ser conduzido aos vídeos): 

Em português:  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTIrBHFJODU
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Em espanhol: 
 

 
 
Alguns anos depois do início de sua pesquisa o Dr. 
Emoto realizou alguns experimentos com arroz: 
 
Em inglês mas legendado em português: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yutLIPeNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=pBwsjOfFtys
https://www.youtube.com/watch?v=7yutLIPeNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=pBwsjOfFtys
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Em espanhol: 
 

 
 
Outro em português, este realizado no Brasil, clique 
na imagem e assista: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JrJARKoP78M
https://www.youtube.com/watch?v=HO-ngvgQF4U
https://www.youtube.com/watch?v=JrJARKoP78M
https://www.youtube.com/watch?v=HO-ngvgQF4U
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 Este e-book, apresenta a você algo 

maravilhoso e ao mesmo tempo terrível. 

Não é um livro comum e traz a você uma 

mensagem edificante que pode transformar 

sua vida completamente se você aplicar o 

que vai aprender. 

 Para que a aplicação destas técnicas 

traga a você tudo o que lhe falta, tudo o que 

necessita e até mesmo tudo o que deseja, é 

necessário que faça três coisas:  

PRIMEIRA: Não acredite em nada do que 

digo aqui: 

 

SEGUNDA: Assista os vídeos e leia o livro 

para despertar sua mente subconsciente em 

direção a este poder que você já possui, 

mas que talvez nunca tenha utilizado de 

uma maneira que funcione. Depois que 
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aprender o método aplique-o exatamente da 

forma que lhe está sendo ensinado.  

TERCEIRA: Para que comece a funcionar 

você precisa de um impulso energético que 

só é gerado quando você pratica o segredo 

do compartilhar, pois é compartilhando que 

você mais se aproxima da Energia Universal 

que alguns chamam de Deus. 

Para isso basta enviar a todos (Sejam 

amigos ou não, sejam fornecedores ou 

apenas prestadores de serviço, até mesmo 

se forem desconhecidos.) a quem quer que 

esteja lá na sua lista de e-mails ou na sua 

lista do Whatsapp o link a seguir: 

http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/ 

Envie o link não o livro. 

Por que? 

Porque se enviar o livro estará privando a 

pessoa que o receber de ter acesso às 

mensagens que lhe serão enviadas 

automaticamente quando ela acessa o link 

acima. 

E essas mensagens são parte do processo 

que irá ajudar a transformar a vida dela de 

http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/
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uma vez por todas e ao fazer isso você 

estará ajudando a transformar este 

pequenino planeta em um mundo melhor. 

Para fortalecer ainda mais este recurso, 

envie o link ao final de uma mensagem 

pessoal sua, para que consiga tocar mais 

eficazmente a quem a receber. 

Se não sabe como fazer isso apenas copie e 

cole a mensagem a seguir enviando-a a 

todos de sua lista de e-mail ou sua lista do 

Whatsapp: 
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MODELO DE MENSAGEM A SER ENVIADA, 

BASTA COPIAR E COLAR, COLOQUE O NOME 

DO SEU AMIGO(A) E SEU NOME AO FINAL: 

 

Prezado Fulano, 

Recebi esta mensagem contendo um e-book grátis 

e resolvi reenviar a você para que tenha a mesma 

oportunidade que me proporcionaram. 

Segundo o autor esse e-book contém um 

ensinamento precioso que, se você quiser, pode 

aplicar em sua vida. 

Basta clicar neste link a seguir e pegar o livro é 

grátis: 

http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/ 

Abraço 

  Seu nome 

 

 

 

 

 

http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/
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Em vez de um Currículo. 

 Um currículo é algo chato, morto e inadequado, 

pois basta você se inscrever em um curso e 

frequentá-lo até o fim para que obtenha um 

certificado ou diploma que praticamente não tem 

nenhum valor, já que apenas atesta que você esteve 

em um curso durante o tempo suficiente para obter a 

certificação sem com isso provar que você ama o 

assunto ou dedica-se a ele com amor e carinho. 

 Com certeza você conhece advogados, 

engenheiros e médicos que possuem o certificado 

de sua profissão, mas não se dedicam a ela, não 

leem a respeito, não se atualizam e não amam o que 

fazem. 

 Portanto em vez de um currículo prefiro 

apresentar-me apenas citando algumas de minhas 

realizações não perdendo tempo a mencionar os 

certificados e diplomas que apodrecem em minhas 

gavetas em vez de poluir minhas paredes. 

 Asceta budista pela Ordem Niskama Karma, 

formado em Teologia e mentor da Igreja da Ciência 

Divina, Instrutor de Yoga certificado pela Primeira 

Turma da Universidade Federal do Paraná, 

graduado em Past Life Regression Therapy pelo Dr. 

Brian Weiss através de treinamento profissional 

realizado nos Estados Unidos, estudei com o Dr. 

John Grinder criador da Neurolinguística, com o Dr. 
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Robert Dilts da Behavioral Engineering, com o Dr. 

Jeffrey Zeig da Milton Erickson Foundation, com o 

Dr. Ernest Lawrence Rossi, com a Dra. Violet 

Oaklander da Gestalt, sou o autor de mais de 300 

livros publicados e criador do Transformacionalismo. 

 E estou aqui para compartilhar com você parte 

desses conhecimentos através deste pequeno e-

book gratuito que lhe ofereço com grande satisfação. 

 O Transformacionalismo é prático, não é místico 

nem religioso. 

 O Transformacionalismo ensina estratégias e 

táticas comprovadas que são úteis e capazes de 

conduzir as pessoas a transformações significativas 

em suas vidas em diferentes áreas. 

Cito aqui algumas delas: 

  Como construir o Equilíbrio Mental e Emocional. 
  Como conquistar o Sucesso através do 
Planejamento e da Ação. 

Como ter Saúde e vigor físico em um corpo 
elegante. 
  Como construir uma Prosperidade Financeira 
Sólida! 
  Como conquistar Relacionamentos Bem 
Sucedidos. 

Como conquistar uma espiritualidade 
significativa que consegue até manifestar milagres. 

 
Mas muitas pessoas me procuram em busca de 

soluções mágicas e para nós do 
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Transformacionalismo a magia consiste em utilizar 
as Leis Universais fundamentadas em resultados 
práticos e experimentação e não em crenças,. 

 
Como muitos já sabem um de meus lemas de 

vida é: 
 

Aquele que não vive para servir 
não serve para viver.  

 
Graças a esse lema tenho por hábito presentear 

meus clientes e alunos com Bônus que vão além do 
valor que pagam por meus produtos, cursos e 
treinamentos. 

 
Portanto estou presenteando você com este 

pequeno livrinho que apresenta um método racional 
para você mesmo preparar uma afirmação cujos 
princípios tenham trazido resultados devidamente 
comprovados na prática. 

 
Como este método já vem sendo utilizado há 

anos pela Igreja da Ciência Divina venho 
aperfeiçoando a didática para apresentar cada vez 
melhor cada uma das práticas que o compõe de 
modo que mesmo um leigo possa entender o porquê 
de cada etapa aprendendo a utilizá-lo de acordo 
com suas necessidades. 

Os resultados obtidos pelo uso contínuo 
desse método é realmente surpreendente. 

Aprenda-o, aplique-o e surpreenda a si mesmo. 
 
      Marco Natali 
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Você está recebendo um método completo e 

aperfeiçoado para criar sua afirmação e utilizar a Lei 
da Manifestação a seu favor. 

Abaixo reproduzo uma das afirmações que criei 
para mim mesmo, para que tenha ideia e exemplo 
de como fazê-la, em seguida vou lhe ensinar os 
princípios utilizados no preparo para que possa 
utiliza-los na criação de uma afirmação que atenda 
suas necessidades. 

 



26 
 

 



27 
 

O QUE É A LEI DA MANIFESTAÇÃO? 

 
 Existem pessoas que embora dedicadas e 

trabalhadoras tem dificuldades para conseguir 

resultados em seus esforços. 

 

 Conheci gente que afirmava nunca conseguir 

nada na primeira vez que tentava, que os resultados 

só surgiam a partir de novas tentativas, e que no 

mínimo necessitavam duas tentativas para conseguir 

realizar alguma coisa. 

 

 Mas há pessoas que têm o toque de Midas, ou 

seja, tudo que tocam vira ouro. 

 

 Aparentemente essas pessoas conseguem 

manifestar em suas vidas todo o sucesso que 

desejam. 

 

 E há alguma Lei Universal que possa ser 

aprendida e que conduza a esses resultados? 

 

 Sim há e você vai aprender sobre ela agora 

mesmo e vai aprender de uma maneira bastante 

completa de forma a poder utiliza-la para conseguir 

manifestar quase tudo em sua vida. 
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 Embora pareça magia, não se trata de magia, 

trata-se apenas de aplicar as Leis do Universo que 

estão à disposição de qualquer pessoa e são citadas 

em todos os livros “sagrados” das diferentes 

religiões. 

 

 A nós não nos interessa aqui os aspectos 

religiosos embora os citemos brevemente apenas 

para corroborar o que experimentações práticas 

comprovam. 

 

 Acredite: é possível manifestar 

qualquer coisa que você queira 

dentro do razoável em sua vida. 
 

 A literatura especializada cita centenas de casos 

comprovados em que ocorreram curas 

aparentemente milagrosas, transformações 

financeiras que trazem a prosperidade à sua porta, 

conquistas amorosas e relacionais extraordinárias. 

 

 Obras como os livros do Dr. Joseph Murphy, 

da Louise Hay, o filme O SEGREDO, falam a 

respeito, mas como sempre digo, dizer O QUE, não 

resolve, é preciso aprender O COMO e isso só o 

Transformacionalismo ensina, como verá a seguir. 
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 Algumas poucas dicas sobre a Lei da 

Manifestação: 
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 Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, 

opiniões, teorias ou dogmas que você grave em seu 

subconsciente, você os experimentará como a 

manifestação objetiva de circunstâncias, condições 

ou acontecimentos.  

 O que você grava no seu interior, 

experimentará no exterior.  

 Tudo em que você concentra 

aumenta!                 Carl Gustav Jung 

 

A LEI DA VIDA É A LEI DA MENTE 
 

 Aquilo que você acredita nada mais é que um 

pensamento em sua mente.   

 

 Cuide de não crer em coisas que lhe 

prejudiquem ou lhe tragam dificuldades.   

 

 Procure alimentar pensamentos que façam com 

que creia que o poder de seu pensamento possa 

curar você, inspirar você, fortalecer você e fazer com 

que prospere. 

 

 Tudo isso é possível àquele que mantem um 

pensamento firme na mente. 
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 Mas não se contente em manter uma 

mentalização passiva, faça de seu pensamento uma 

energia participante, atuante, capaz de mudar sua 

vida para melhor, trazendo a você tudo que 

necessite em medida cheia e transbordante. 

 

 Você percebe que as coisas começam a fluir de 

maneira mais adequada, os problemas começam a 

fluir para fora de sua vida e as soluções passam a 

ocupar a melhor parte do seu dia. 

 

APLICANDO EM SUA VIDA 

ENSINAMENTOS CLAROS 

 Os ensinamentos do Transformacionalismo 

são muito simples e claros não há como cometer 

erros, está tudo simplificado, basta entender antes 

de aplicar e aplicar assim que entender. 

 Isso transforma a sua mente, os pensamentos 

negativos cessam e abre-se o espaço para pensar 

construtivamente, positivamente e afirmativamente 

em direção ao bem. 

 Para que isso fique bem claro e você aprenda o 

COMO FAZER de uma vez por todas e transforme a 

sua vida conseguindo manifestar qualquer coisa 

que deseje (Dentro do que seja razoável.) você 

precisa primeiro compreender profundamente estes 

oito Princípios: 
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OS OITO PRINCÍPIOS BÁSICOS 
QUE TRANSFORMAM SUA MENTE 
EM UMA MÁQUINA CAPAZ  
DE PRODUZIR RESULTADOS: 
 
Compreenda que:  
 
1 – O Universo está em constante expansão. 
2 – As Leis do Universo estão em toda parte. 
3 – Sua mente se manifesta de três formas. 
4 – É preciso convencer seu subconsciente.  
5 – A melhor forma é usando o silogismo. 
6 – Reforce usando arquétipos funcionais. 
7 – Tenha e terá mais. Aprenda a agradecer. 
8 – Não mencione o que não quer. 
 
 
 Agora se dedique a compreender isso antes de 
tentar manifestar, a compreensão é que vai 
convencer sua mente a manifestar coisas, enquanto 
ela não se convencer você não obterá resultados. 
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1 - O Universo está  
em constante expansão. 
 
 A ciência sem a religião é aleijada; a religião 
sem a ciência é cega. Albert Einstein 
 
 Você certamente já ouviu a respeito da teoria do 
Big Bang, uma das principais teorias da Física e da 
Cosmologia. 
 
 Alguns teólogos como Norman Geisler por 
exemplo, utilizam a teoria do Big Bang para explicar 
a existência de Deus. 
 
 Mas independente de suas crenças na 
existência ou não de Deus o fato é que o Universo 
está em contínua expansão. 
 
 Em 1916 Einstein chegou à conclusão que se 
sua Teoria da Relatividade estava correta isso 
significava que o Universo não era eterno, mas que 
teve um início. 
 
 Esse conceito a respeito do início do Universo 
que mais tarde recebeu de Fred Hoyle o nome de 
Big Bang foi concebido por Georges Lemaitre. 
 
 Einstein se declarou irritado com essa teoria 
porque queria que o Universo fosse auto existente. 
 
 No entanto em 1919 o cosmólogo Arthur 
Eddington conduziu um experimento durante uma 
eclipse solar que confirmou que a teoria da 
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relatividade era realmente verdadeira, portanto o fato 
é que o Universo passou a existir em determinado 
momento e está em constante expansão. 
 
 Mas, não vou perder tempo tentando explicar a 
você algo tão complexo como a teoria da 
relatividade e o Big Bang, é preciso apenas que 
aceite a verdade de que o Universo continua se 
expandindo o que foi constatado por Edwin Hubble. 
 
 Hubble descobriu um desvio na luz de todas as 
galáxias significando que elas estão afastando-se 
uma das outras, ou seja o Universo está em 
expansão a partir de um único ponto onde se 
originou no passado distante. 
 
 Os últimos cálculos científicos a respeito disso 
realizados em 2010 supõem que a data do 
surgimento do Universo é de 13,3 a 13,9 bilhões de 
anos atrás. 
 
 Para o nosso objetivo de compreender a Lei da 
Manifestação, nos basta a conclusão dos cientistas 
a respeito de que o Universo continua a se expandir.  
 
 Portanto saiba que. 
 

 O Universo está em constante 
crescimento. 
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2 – As Leis do Universo estão (e 
atuam) em toda parte. 
 
 O universo é regido por leis da física, em 
toda sua formação. José Júlio Camelo Ferreira  
 
 Se você acredita em Deus como um ser 
onisciente com certeza não acredita em um velhinho 
que fica escondido atrás das nuvens 
“urubuservando” e julgando seus atos. 
 

E porque não? 
 
Porque se fosse assim ele não seria onisciente. 
 
Peter Drucker um dos pais da administração 

moderna afirmava que: 
 
Gerente é aquele que consegue que as 

coisas sejam feitas. 
 
Um ser onisciente como Deus não precisaria 

observar e julgar você, bastaria a ele criar Leis 
Universais que cumprissem essa tarefa por Ele. 

 
E você crendo ou não em Deus, a verdade é 

que essas Leis do Universo existem e atuam em 
toda parte. 

 
Vamos a um exemplo: a Lei da Gravidade. 
 
Se você estiver no vigésimo andar de um prédio 

e saltar de lá, vai se estatelar no chão e morrer. 
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E não há nenhum julgamento ético ou moral que 
evite isso. 

 
Se você for o Hitler e saltar do vigésimo andar 

de um prédio, vai se estatelar e morrer. 
 
E se você for a madre Teresa da Calcutá e 

saltar do vigésimo andar de um prédio, vai se 
estatelar e morrer. 

 
Ou seja, as Leis do Universo funcionam em 

todos os lugares e independem da ética e da moral. 
 
E quando digo em todos os lugares é em todos 

os lugares mesmo (pelo menos em nosso planeta). 
 
Se o prédio estiver em São Paulo, ou em Porto 

Alegre, ou em Belo Horizonte, ou em Nazaré, ou em 
Coimbra ou em Lisboa, ou na Antuérpia, ou no 
Japão, ou em Bangladesh, não importa, subiu no 
vigésimo andar e pulou, morreu! 

 
 Portanto saiba que. 
 

As Leis do Universo estão em 
toda parte. 
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3 – Sua mente se manifesta de três 
formas. 
 

  
 

Compreenda que temos apenas uma mente, 

mas que ela se manifesta em três esferas de 

atuação. 

 

A primeira esfera  

é a esfera consciente. 
 

 

Com que lida, nossa mente consciente? 

 

Principalmente lida com a análise e com a 

escolha. 
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É a parte consciente de sua mente que faz 

escolhas; é através dela que você escolhe o que 

quer ler, que tipo de filme deseja assistir, o que irá 

fazer com o tempo que dispõe, que tipo de 

pensamento deseja pensar. 

 

A segunda esfera  

é a esfera subconsciente. 
 

  Como o próprio nome indica, essa parte de 

nossa mente está abaixo de nossa consciência, ou 

seja, ela atua, mas o faz sem que o percebamos de 

uma forma consciente, da mesma forma como 

acontece com a hipnose, só sabemos do 

funcionamento da mente subconsciente pelos 

resultados que colhemos. 

 

Com que lida nosso subconsciente? 

 

Estão localizadas em nosso subconsciente 

todas as nossas emoções, nossa criatividade, nossa 

motivação, a força motriz que nos move em direção 

a nossos objetivos, sejam eles aceitáveis ou não. 

 

Nosso subconsciente é como um mecanismo 

que cumpre e faz cumprir a soma prevalecente de 

todos os pensamentos que aceitamos na parte 

consciente de nossa mente. 
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Isso significa que nosso consciente tem a 

possibilidade de escolher (quando escolhe o que 

pensa) como atua nosso subconsciente em nossas 

vidas. 

 

A terceira esfera  

é a esfera inconsciente. 
 

Sendo parte de nosso subconsciente, essa 

esfera, também está abaixo de nossa consciência. 

 

Com que lida nosso inconsciente? 

 

O inconsciente é a parte mais profunda do seu 

subconsciente e lida com os processos fisiológicos. 

 

Você notou que não precisa acordar à noite 

para respirar? 

 

  Seu inconsciente respira você, mesmo que 

esteja dormindo. 

Neste momento mesmo em que lê estas linhas, 

suas unhas estão crescendo; seus cabelos estão 

crescendo; os alimentos que ingeriu algum tempo 

atrás estão sendo digeridos e passando por 

processos que acabarão por transforma-los em 

sangue e por último em tecido de seu próprio corpo. 
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Você não tem consciência dessas coisas e nem 

precisa ter, você não as percebe, você não as vê 

ocorrerem, mas constata que ocorreram com o 

passar do tempo. 

 

A menstruação por exemplo segue um ciclo de 

28 dias; a cada momento do mês, a menstruação 

está em progresso constante, até que se manifeste 

28 dias após a última vez em que se fez notar. 

 

Assim também a barba cresce minuto a minuto, 

hora a hora, até que, ao levantar-se da cama no dia 

seguinte, o homem percebe que precisa raspa-la 

novamente. 

 

Nossas unhas seguem o mesmo caminho e 

dentro de uma semana ou pouco mais, notaremos 

que cresceu e que precisam ser aparadas. 

 

Todos esses fenômenos de natureza fisiológica 

ocorrem sob o comando de nosso inconsciente, 

mesmo que não tenhamos consciência disso. 

 

O QUE REALMENTE IMPORTA? 
 

 O que importa é saber que fomos criados neste 

Universo cujas Leis determinam que as coisas sejam 

assim, para nos   proporcionar   a   oportunidade  de 
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manifestar realizações a partir das decisões que 

tomamos em nosso consciente, através de nosso 

livre arbítrio. 

 

 Esse é o maior presente que o Universo nos 

proporciona (Ou Deus se você preferir.), pois nos 

permite escolhermos nossos destinos, o sucesso ou 

o fracasso, a felicidade ou a infelicidade, a saúde ou 

a doença e muitas outras coisas que dependem de 

nós e de nossos pensamentos, mesmo que não o 

percebamos. 

 

 Portanto saiba que. 
 

Sua mente atua em três esferas: 
consciente, subconsciente e 
inconsciente. 
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4 – É preciso convencer seu 
subconsciente.  
 

  
 

E como nosso subconsciente se convence? 

 

Utilizando silogismos para criar o apoio 

necessário para que quando façamos a afirmação 

ela seja aceita - falaremos sobre isso logo mais. 

 

Só que a afirmação sempre estará se referindo 

a algo que você deseja e portanto ainda não é 

realidade para você. 

 

A priori seu consciente tenta estragar tudo 

quando pensa que não é verdade, que é uma 

mentira, mas é preciso lembrar que o grande 

segredo é que o subconsciente não faz escolhas, 

tudo que você afirma no consciente ela realiza. 
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 O fator que determina que você consiga 

manifestar o que quer que seja é esse que vamos 

aprender agora: 

 

O SEU SUBCONSCIENTE  

NÃO FAZ ESCOLHAS 
  

 Seu consciente faz as escolhas, seu 

subconsciente não escolhe nada, apenas realiza 

aquilo em que você foca sua atenção. 

 

 Seu subconsciente aceita qualquer 

pensamento formado em sua mente consciente. 

 

Tudo que você acredita conscientemente 

passa a ser uma espécie de ordem, de comando, ao 

seu subconsciente. 

 

Mas é preciso acreditar conscientemente e é 

por isso que estou me dedicando a explicar a você 

estes oito princípios básicos. 

 

E seu subconsciente cumpre fielmente a 

tendência que você gera em sua mente, através de 

seus pensamentos.  
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Assim sendo, quando você gera pensamentos 

de luz e de paz, será luz e paz que colherá em sua 

vida. 

 

Mas cuidado! 

 

Pensamentos negativos e sombrios, também 

geram resultados sombrios e negativos. 

 

 O subconsciente é um servo fiel, cumpre a 

tendência de nossos pensamentos da maneira mais 

acurada possível e se não tiver meios para fazê-lo, 

vai busca-los; soma forças com as Leis do 

Universo para que nossos pensamentos se 

manifestem no plano de nossa vida cotidiana. 

 

Não cabe ao subconsciente discriminar, escolher 

ou especular, ele apenas cumpre as ordens da mente 

consciente.   

 

Procure se lembrar que o teor de seus pensamentos 

é como uma ordem para o seu subconsciente. 

 

Podemos comparar o subconsciente como a 

terra fértil que aceita tanto a semente boa como a 

semente má. 

 

Qualquer pensamento que passe por sua 

cabeça, cai na terra fértil de seu subconsciente e 
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em seu determinado tempo irá germinar e você terá 

que lidar com a colheita. 

 

Sempre lembrando:  

 

A semeadura é livre, mas a 

colheita é inevitável. 
 

Estudos realizados com o recurso da hipnose 

demonstraram que o subconsciente é incapaz de 

fazer seleções e comparações, necessárias a um 

processo de raciocínio.   

Provaram também, repetidamente, que o 

subconsciente aceitará quaisquer sugestões, 

mesmo que o consciente entenda que sejam falsas.   

Tendo aceito uma sugestão qualquer, reage de 

acordo com a sua natureza. 

Mesmo sabendo todas essas coisas, 

compreendendo-as em nível consciente, nem 

sempre conseguimos evitar que pensamentos 

insidiosos, negativos, pouco construtivos, se 

introduzam em nossa mente. 

 

Como fazer para lidar com esse tipo de coisa? 

 



46 
 

Mesmo que você tenha transmitido conceitos 

errados ao seu subconsciente, ainda há uma 

solução, ainda há uma saída. 

 

Você supera essa condição repetindo 

constantemente pensamentos construtivos e 

harmoniosos até que seu subconsciente os 

aceite. 

 

Ao aceita-los seu subconsciente lhe permite a 

formação de hábitos novos e saudáveis tanto em 

seu pensamento como trazendo manifestações em 

sua vida. 

 

O pensamento é a origem do 

hábito - primeiro o homem cria o 

hábito depois o hábito cria o 

homem. 
  

Não é preciso que tenha pensamentos 

especiais, o pensamento comum, normal, 

corriqueiro, é suficiente para criar marcas profundas 

em seu subconsciente.  

 

Isso poderá lhe trazer bons resultados, se os 

seus pensamentos habituais forem harmoniosos e 

positivos. 
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Se você se descobre pensando de forma 

negativa, se você cultiva a ansiedade que é a 

antecâmara da depressão, a solução é aceitar o 

grande poder de seu subconsciente e passar a 

cultivar pensamentos de felicidade, de realização, de 

satisfação e de paz. 

Seu subconsciente é criativo e fará todo o 

possível para lhe trazer a felicidade, a realização e a 

paz que você lhe determinou. 

 

O subconsciente não escolhe o caminho a 

seguir, segue o que é determinado pela linha de 

pensamentos que você abriga em sua mente. 

 

A função de discriminar, fazer escolhas e tomar 

decisões pertence exclusivamente ao seu 

consciente, o subconsciente não opina, apenas 

cumpre. 

 

O bom ângulo dessa história é que o 

subconsciente, não demonstra preferências nem 

incômodos; não questiona se o caminho a seguir é 

fácil ou difícil, o subconsciente não opina, apenas 

cumpre. 

 

Não há no subconsciente juízo de valor, ele 

não julga se alguma coisa é certa ou errada, nem 

questiona se o que está a fazer possa conduzir 
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você a uma desgraça ou a um momento de 

felicidade. 

 

Ele é apenas um mecanismo, poderoso e 

formidável, que cumpre seus pensamentos sem 

questionar. 

 

Isso pode coloca-lo na vida que você sempre 

almejou, ou em maus lençóis, dependendo de sua 

maneira de pensar – portanto, cuide-se! 

 

  Um autor irlandês chamado Joseph Murphy 

criou na Inglaterra, em Caxton Hall, o Fórum  da  

Verdade  de  Londres e a Dra. Evelyn Fleet, diretora 

desse Fórum,  enviou-lhe um artigo publicado em 

um jornal londrino, que tratava dos efeitos da 

sugestão. 

 

Um homem que tinha uma filha que sofria de 

artritismo, repetia todos os dias para si mesmo 

que seria capaz de dar o seu braço direito para ver 

sua filha curada. 

 

Já sabemos que a repetição de uma 

afirmação coloca o subconsciente em ação e ele 

faz tudo que pode para manifestar a afirmação que 

recebeu. 
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Segundo o relato desse jornal, esse homem 

sofreu um acidente de carro e teve seu braço 

decepado à altura do ombro; segundo o articulista 

nesse mesmo momento desapareceu o artritismo da 

filha. 

 

Como que uma coisa dessas pode acontecer, 

não sabemos. 

 

O que sabemos é que fatos maravilhosos estão 

a nosso alcance, para nosso bem ou para nosso 

mal, segundo o uso que fazemos do livre arbítrio. 

 

 Assim sendo, sempre considere que tanto o que 

você come quanto os pensamentos que você tem 

são alimentos e como tal, devemos fazer uma “dieta” 

para que possamos trazer à nossa vida, as melhores 

condições que possamos dispor. 
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NTLH = Nova Tradução na Linguagem de Hoje. 

 

PENSAMENTOS CAUSAM 

CONDICIONAMENTOS 

 Os pensamentos fazem com que as coisas 

aconteçam - assim sendo - perceba que os 

pensamentos são os causadores das 

manifestações. 

 O que quero dizer com isso? 
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 Quero dizer que os pensamentos causam 

coisas, ou seja, os pensamentos fazem com que 

coisas aconteçam – se manifestem em sua vida. 

 É claro que pouquíssimas pessoas, na história 

da humanidade, tiveram poder suficiente para 

materializar alguma coisa do nada, mas certamente 

se obtém resultados quando, se pensa repetidas 

vezes em determinado conceito. 

 Quando um determinado pensamento gera uma 

alteração de comportamento ou de atitude, dizemos 

que há um condicionamento. 

 O condicionamento é o resultado da repetição 

constante de um determinado pensamento. 

 “Cada pensamento é uma causa e 

cada condicionamento é um efeito.” 

 Observe um atleta profissional.   

 Ele transformou seu corpo em um hábil 

instrumento que responde rapidamente a qualquer 

pensamento que ele tenha que se relacione com a 

prática desportiva a que se dedica. 

 Um corpo bem condicionado responde 

rapidamente a qualquer comando mental daquele 

que o possui. 

 Por outro lado, uma pessoa que esteja mal 

condicionada, não possui reflexos hábeis e tem uma 
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reação retardada quando alguma emergência se 

apresenta. 

 Observe um praticante de musculação ele exibe 

grandes músculos adquiridos ao longo de muitos 

anos de condicionamento físico com pesos. 

 No Transformacionalismo é possível 

conseguir modificar vidas e conseguir resultados 

brilhantes em diversos setores da existência, não só 

porque aprendemos estratégias e táticas práticas 

úteis mas também porque nos dedicamos ao 

condicionamento mental. 

 Em que consiste o condicionamento mental? 

 Consiste em disciplinar a mente, condicionando-

a a aceitar e emitir apenas pensamentos corretos. 

 Como um vencedor, como um bom desportista, 

disciplinando seu corpo, você deve dar os comandos 

certos ao seu subconsciente e a maneira de 

fazermos isso é pensando com a mente consciente. 

 Considerando que os pensamentos geram 

manifestações e lembrando que eles geram 

condicionamentos, usemos esse conhecimento 

para filtrar os pensamentos que emitimos, bem como 

os pensamentos que nos chegam de fora, para que 

possamos praticar a verdadeira higiene mental, 

abrigando em nossa mente apenas os pensamentos 

que nos convêm. 
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 O leigo tem a tendência de confundir higiene 

mental com lazer; com o descanso; com a 

contemplação passiva. 

 Ora, nada se consegue sem dedicação. 

  Da mesma forma que a higiene física não ocorre 

quando você não lava as mãos, não toma banho e 

não escova os dentes; assim também não haverá 

higiene mental se você apenas relaxa e deixa de 

fazer o que é preciso. 

  Para que haja a higiene mental, você tem que 

se dedicar a conquista-la palmo a palmo, 

pensamento a pensamento. 

  Quando você consegue manter sua mente livre 

de pensamentos baixos, de pensamentos críticos, 

de pensamentos de ira, você começa a descortinar 

aquilo que chamamos de condicionamento mental 

e está praticando a sua higiene mental.    

 Jamais admita em sua mente pensamentos 

limitantes e jamais use palavras que o limitem, como 

por exemplo: “não posso ter”, ou “não posso fazer”. 

 Se o fizer, seu subconsciente irá encarar seus 

pensamentos e suas palavras ao pé da letra e irá 

tomar as providências necessárias para que não 

consiga o dinheiro para comprar o que quer, ou a 

habilidade necessária para realizar o que deseja. 

 Mantenha em mente que o subconsciente não 

julga apenas manifesta. 
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 Que seus pensamentos e suas palavras sempre 

afirmem sua capacidade de realizar qualquer coisa 

que deseje, com o poder do seu subconsciente. 

 

APRENDA COMO FUNCIONA  

A SUA MENTE 
 

 Uma verdade marcante no 

Transformacionalismo é que, quando mudamos 

nossa mente, mudamos nosso destino. 

 

A natureza de seus pensamentos está 

continuamente sendo absorvida por seu 

subconsciente e formando a maneira como ele 

reage à sua vida, às suas oportunidades, às suas 

provações. 

 

Seu subconsciente é sua mente criadora, que 

gera estados de recurso e estratégias de 

sobrevivência; que produz saúde e bem estar; que 

propicia a oportunidade de desenvolvimento 

espiritual e a busca da felicidade. 

 

Sua mente funciona de acordo com a natureza 

dos seus pensamentos, se você pensar coisas boas, 

acontecerão coisas boas.   

 

Se pensar coisas más, acontecerão coisas más.   
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É assim que sua mente funciona. 

 

O único trabalho, o único esforço de sua mente 

consciente é direcionar sua mente, direcionar seus 

pensamentos, para que sua mente subconsciente 

aceite uma ideia. 

 

No momento mesmo em que o seu 

subconsciente aceita uma ideia ele já começa a 

coloca-la em prática. 

 

 A partir desse momento as Leis do Universo 

que a tudo regem e a tudo ordenam recebem seus 

pensamentos e os colocam em direção ao alvo a ser 

atingido. 

Porém, lembre-se: faz parte da mente do 

homem o livre arbítrio e é um fato incontestável que 

o subconsciente funciona tanto para as ideias boas 

quanto para as ideias ruins. 

 

É por essa razão que o Dr. Larry Dossey, 

famoso médico americano que estudou longamente 

o efeito das orações na cura das doenças, deu para 

um de seus livros, o seguinte título: CUIDADO COM 

O QUE VOCÊ PEDE EM SUAS ORAÇÕES 

PORQUE VOCÊ PODE SER ATENDIDO! 
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Ou seja: cuidado onde você coloca a sua mente; 

muita atenção onde você focaliza sua atenção, 

sempre lembrando do princípio de conseguir mais 

do mesmo! 

 

Se você utiliza um critério precário na 

focalização de seus pensamentos, conseguirá muita 

ansiedade, depressão e infelicidade em sua vida. 

 

Por outro lado, se você alimenta pensamentos 

de amor, de paz, pensamentos harmoniosos e 

construtivos, você conseguirá alcançar a saúde, a 

prosperidade e a longevidade. 

 

O subconsciente faz com que se manifeste 

em sua vida, tudo aquilo em que você confia e aceita 

em seus pensamentos. 

  Pensou correto, trará para sua vida cotidiana, 

resultados corretos e úteis, se fizer o contrário, será 

o contrário que conseguirá .   
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Sua única tarefa, como já disse, é conseguir 

que o seu subconsciente aceite a ideia que VOCÊ 

deseja manifestar em sua vida. 

 

A reação que seu subconsciente lhe dará será 

diretamente proporcional com aquilo que pensou e 

que formou uma ideia focada. 

 

Algumas vezes as ideias aceitas em seu 

subconsciente irão gerar resultados imediatos; em 

outras, poderão exigir mais tempo, semanas, meses, 

ou muito mais tempo, mas o certo é que: 

 

Tudo o que o seu subconsciente 

aceita transforma-se em realidade. 
 

É apenas uma questão de tempo. 

 

 Se você for surpreendido por algum 

pensamento negativo, inverta-o imediatamente, 

transforme-o em uma afirmação positiva e 

verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. 

 As ideias podem ser transmitidas 

ao subconsciente pela repetição, 

basta manter sua mente firme e 

focada. 
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 Mas lembre-se: não adianta criar uma 

afirmação perfeita, repeti-la ad nauseam e continuar 

a manter a mesma linha de pensamentos derrotistas 

que transformaram sua vida em um inferno. 

 A palavra "diabo" foi criada em grego e significa 

“o dois que divide”. 

 Para os gregos que inventaram a palavra, esse 

conceito se referia a uma condição de escolha e não 

a um ser ou criatura. 

 O "dois que divide" é uma bifurcação, uma 

escolha, você se encontra diante de dois caminhos e 

tem que escolher qual deles irá trilhar. 

 

 
O diabo segundo o conceito original grego é uma bifurcação ou escolha. 

 

 Reflita agora sobre os seus pensamentos; sua 

vida não pode dar certo se você faz afirmações 

corretas, mas se divide pensando em coisas 

negativas. 
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 Se você possui um jarro cheio de água suja, não 

adianta derramar água limpa nele, sem limpa-lo 

primeiro. 

 É claro que, se você derramar muita água limpa 

nele, acabará por expulsar a água suja que nele 

havia e terminará por ter água limpa. 

 Mas essa maneira de fazer as coisas requer 

muita energia, muito tempo despendido, uma 

maneira mais fácil seria limpar a vasilha primeiro e 

depois enche-la com água limpa. 

 Esse segundo método é o mais acertado, e 

toma menos da metade do tempo necessário para o 

primeiro método gerar resultados. 

 Assim sendo, adquira disciplina a respeito de 

seus pensamentos. 

 A palavra disciplina vem do latim “disciplinare” 

que significa: “ensinar algo a si mesmo”. 

 Ensine a si mesmo a pensar apenas no que é 

bom, mas faça dessa tarefa uma questão de honra. 

  Que não haja em sua mente, nem ocasião, nem 

espaço, para que se insiram nela pensamentos 

negativos. 
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 VIDA OBJETIVA E VIDA SUBJETIVA 
O MUNDO VISÍVEL E O INVISÍVEL 
 
 A sua vida possui duas partes, a objetiva e a 

subjetiva, a visível e a invisível, o pensamento e sua 

manifestação. 

 É você o autor dessa obra chamada “vida”, já 

que seu subconsciente não se exonera de suas 

funções, não recusa o que lhe é pedido, não 

argumenta contra as razões que você apresenta. 

 O subconsciente sempre age de 

acordo com o que você lhe indica, 

ele não faz escolhas além daquelas 

que você determina. 

 O que você pensa, o teor dos pensamentos que 

você aceita abrigar em sua mente é aceito por seu 

subconsciente como sendo verdades definitivas.  

 Assim sendo, a soma de seus pensamentos se 

transforma em experiências reais. 

 Como já dizia William James, é no 

subconsciente que está o poder de mover o 

mundo. 

 A partir do momento em que você dê uma 

instrução ao seu subconsciente ele moverá o 

mundo para realiza-la. 
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 Portanto, cuide de passar-lhe apenas ideias 

certas e pensamentos positivos e corretos. 

 

Ou seja, há um motivo para termos uma mente 

consciente também. 

 A finalidade da mente consciente é triar, 

escolher, selecionar os pensamentos que irá aceitar 

rejeitando tudo o que for conflitante, negativo, 

nocivo. 

 O equilíbrio, o saudável, o meritório surge a 

partir da interação correta entre as mentes 

consciente e subconsciente. 
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 O consciente orienta o comportamento do 

subconsciente, a partir dos pensamentos que você 

aceita e que você permite penetrar em sua 

consciência. 

 Não haveria miséria nem violência no mundo, se 

as pessoas compreendessem como fazer com que 

suas mentes (consciente e subconsciente) 

interagissem de maneira positiva e benéfica. 

 Quando nossas mentes interagem de maneira 

saudável, produzem paz, saúde, harmonia e 

felicidade. 

 Não há doenças nem discórdia quando o 

consciente e o subconsciente trabalham juntos 

harmoniosa e pacificamente. 

 Hermes Trimegisto costumava dizer: assim 

como é em cima, é embaixo, ou seja: como é no céu 

(sua mente) assim é na terra (em seu corpo e meio 

ambiente). 

Essa é a grande lei da vida. 

 As energias que correm em seu corpo; o estado 

financeiro de sua vida; os amigos e as situações 

sociais que você vive, refletem o que você pensa de 

si próprio. 

 Tudo que você imprime em seu subconsciente 

é expresso em cada parte de sua vida. 
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 Alimente sua mente com tudo que há de bom; 

pensamentos positivos, pensamentos de vida; 

pensamentos de amor; pensamentos de riqueza; 

pensamentos de sucesso e será o que colherá em 

sua vida. 

 Não interessa se você sofreu muito no passado 

ou se tem cicatrizes para provar o quanto a vida lhe 

foi madrasta. 

 Viva o agora, com toda a intensidade, esqueça-

se do passado, olhe para frente e escolha os 

pensamentos que irá abrigar em sua consciência. 

 Isso irá apagar o seu passado e irá escrever 

uma nova história de vida para você, de hoje em 

diante. 

O GRANDE SEGREDO  

DO SUBCONSCIENTE 
 

 Se fossemos resumir as descobertas a respeito 

do subconsciente que surgiram no decorrer do 

século passado ou tentar situar qual delas foi a 

maior descoberta a respeito desse assunto, 

certamente concordaríamos que uma das grandes 

descobertas foi o conceito de que: 

 As coisas que afirmamos se 

tornam reais. 
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 O Transformacionalismo prefere “afirmações”, 

ou seja: pensamentos emanados na forma de 

afirmações ao invés de súplicas ou, se você for 

cristão as orações afirmativas do Dr. Joseph 

Murphy. 

 O Cristianismo está cheio de afirmações 

positivas como se pode ver na própria Bíblia, por 

exemplo: 

 “Posso todas as coisas, naquele que me 

fortalece.” Fp 4.13. 

 “O Senhor é minha luz e a minha salvação; a 

quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; 

de quem me recearei?” Sl 27.1. 

 "O Senhor é meu pastor, nada me faltará."  

                                                                        Sl 23.1. 

"... fiel é Deus,” 1 Co 10.13 

 

 Mas, embora existam frases desse tipo em 

todos os livros dito "sagrados" de diferentes religiões 

e todas essas obras mereçam respeito, nem todas 

as frases devem ser usadas como orações 

afirmativas, pois algumas delas mencionam coisas 

negativas e o subconsciente tende a enfatizar todo 

o conteúdo da frase, inclusive quando é negativo (O 

subconsciente não distingue uma coisa da outra, a 

tarefa de distinguir cabe à mente consciente.). 
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 Por exemplo: 

 

 “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 

bem presente na angústia.” Sl 46.1. 

 

 Essa frase não deve ser usada como oração 

afirmativa, pois menciona a “angústia” que é uma 

emoção negativa que não deve ser enfatizada. 

 

 Deveríamos nos conscientizar que qualquer menção 

que façamos ao que não desejamos, seja falando, seja 

pensando, mencionando o que não desejamos seja em 

pensamento ou em palavras atrai o mal para nossas 

vidas. 

 Existem religiões cristãs que enfatizam as 

afirmações positivas, basta ter olhos de ver e 

ouvidos de ouvir. 

 

 Muitos dos autores do Cristianismo Positivista 

criaram afirmações positivas que vieram a se tornar 

famosas, por exemplo: 

 

 “Tudo posso naquele que me fortalece.”  

                                         Dr. Norman Vincent Peale 

 

 “A única presença e o único poder em minha 

vida é a bondade infinita de Deus onipotente.”                                              

                                                      Catherine Ponder. 
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 “A sabedoria é a combinação perfeita da 

inteligência e do amor.”                      Emmet Fox. 

 

 “O Espírito Infinito, que fez de mim seu filho, 

me dá amor, saúde, longevidade, prosperidade, 

progresso, riqueza e paz.”            Harold Hobbes. 

 

“Introduzo em minha vida mais poder, mais 

riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais 

alegria entrando em contato e libertando o poder 

oculto do meu subconsciente.”                     

                                            Dr. Joseph Murphy. 

CRIANDO AFIRMAÇÕES  
QUE FUNCIONAM 

Tudo em que você concentra 

aumenta!   E é por isso que você 

sempre consegue mais do mesmo.               

                                Carl Gustav Jung 

 Considere que o seu subconsciente é um 

mecanismo que lhe dá mais do mesmo, se você 

fica repetindo declarações negativas; se você diz às 

outras pessoas que é incompetente em alguma 

coisa; que não é capaz de fazer determinada tarefa; 
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que não consegue se sair bem, nisto ou naquilo; 

está profetizando o próprio fracasso. 

 O subconsciente não luta contra os seus 

pensamentos, a finalidade dele é transformar seus 

pensamentos em realidade tangível e não contestá-

los. 

 Seu subconsciente aceita seus pensamentos 

como declarações perfeitas da verdade, ou seja, 

para ele cada um dos seus pensamentos é a mais 

perfeita verdade e como tal ele aceita cada 

pensamento seu, ao pé da letra e faz tudo que for 

necessário para transforma-lo em realidade.   

 Se você diz que não consegue fazer 

determinada coisa, seu subconsciente tomará 

todas as providências para que você não consiga 

mesmo, realizar essa determinada coisa. 

CUIDADO COM  
O PENSAMENTO DE 
CONTINUIDADE  
ISSO FAZ A LEI DA MANIFESTAÇÃO 
VITIMAR VOCÊ,  
MAS É SEMPRE SUA ESCOLHA! 

 Você não deve mencionar as coisas que não 

quer, pois o seu subconsciente tem a tendência de 

continuidade. 
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 Ao mencionar uma dívida, mesmo quando 

intencionado positivamente, você não gera solução 

para o seu problema. 

 Por exemplo: suponhamos que você tenha uma 

dívida para pagar e resolve criar uma frase que, 

você supõe, seja positiva, a respeito do assunto. 

 Então você prepara uma frase mais ou menos 

assim:  

  “Estou ganhando muito dinheiro, estou me 

tornando próspero, pago todas as minhas dívidas.” 

  Seu subconsciente é um mecanismo destinado 

a preservar você e a “sobreviver você” (fazer com 

que sobreviva a qualquer custo), assim sendo, a 

capacidade que ele tem de lhe dar mais do mesmo, 

se fundamenta em uma tendência de 

continuidade. 

  Aquela frase que parecia tão promissora fica 

mais ou menos assim: 

  “Continuo ganhando muito dinheiro, continuo 

me tornando próspero, continuo a pagar todas as 

minhas dívidas.” 

  E o que acontece então? 

  Com certeza você começa a ganhar mais; torna-

se próspero (talvez até muito próspero), mas 

continua cheio de dívidas! 
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  Não deixa de haver certo humor nisso, mas não 

a espécie de humor que o faça se divertir! 

  Afinal de contas, se você ficar sem dívidas, 

como poderá continuar a paga-las? 

  É por isso que algumas pessoas me escrevem 

dizendo que levam uma vida de intensa 

espiritualidade, que se dedicam a esta ou àquela 

religião, que praticam os ensinamentos sagrados e 

que continuam na miséria.  

  Quando essas pessoas me procuram em busca 

de orientação ou conselho, procuro descobrir o que 

fizeram de errado na aplicação dos ensinamentos 

espirituais que aprenderam e descubro que não 

entenderam o básico! 

 E o básico são os oito princípios que você está 

aprendendo aqui. Está lembrado? 

 Fazer mais do mesmo consiste em perpetuar 

aquilo que ocupa seus pensamentos; em outras 

palavras: consiste em gerar uma tendência de 

continuidade para os temas que ocupam seus 

pensamentos. 

 Entendeu agora? 

  Assim sendo, você acaba de descobrir onde 

tantos erram ao estudar e aplicar os ensinamentos 

de natureza espiritual e, o que é melhor, aprendeu a 

fazer do jeito certo! 
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  Grande parte dos ensinamentos do New 

Thought americano que transmite esse tipo de 

conhecimento perdem o sentido nas traduções por 

uma razão muito simples; o idioma inglês é enfático 

e não abre chances para uma má interpretação. 

  Por exemplo, em inglês você não diz: “- Eu não 

faço nada.” 

  Por que não se diz isso em inglês? 

  Porque essa frase que está perfeitamente 

correta em português, em inglês perde o sentido, já 

que você colocou, na mesma frase, duas negações: 

não e nada. 

  Em inglês uma negação anula a outra e a frase 

fica sem sentido. 

  Essa é a razão de muitas pessoas que 

estudaram a espiritualidade e não conseguiram 

alcançar resultados proveitosos em suas vidas, 

passarem a alcançar grandes transformações ao 

ingressarem em nosso treinamento do 

Transformacionalismo, já que ao fazê-lo passam a 

através dos estudos que ministramos receber todos 

os conceitos de maneira bem explicada e com 

exemplos. 

 Se ainda não se inscreveu no treinamento do 

Transformacionalismo aproveite essa oportunidade 

hoje mesmo. 
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 A palavra dieta, vem do grego 

DIAITA e significa modo de viver. 

 Ora, nosso modo de viver certamente não se 

limita apenas às coisas que comemos, assim sendo, 

procure ter consciência do conteúdo de seus 

pensamentos, fazendo uma “dieta” em que permita 

que entrem em sua mente apenas os pensamentos 

construtivos, úteis e de bom alvitre. 

 Você vive num insondável oceano de riquezas 

infinitas.   

 O seu subconsciente é muito sensível aos 

seus pensamentos.     

 Os seus pensamentos formam o molde que 

geram você e sua vida. 

Assim sendo, tudo leva a crer que as mentes se 

comunicam entre si, o que justifica as teorias sobre 

telepatia, précognição e outros fenômenos 

parapsicológicos. 

 

Sabemos pelos inúmeros fatos maravilhosos 

narrados nas pesquisas da parapsicologia que 

momentos marcantes ocorridos nas vidas dos filhos 

afetam as mães, e vice-versa. 

 

Essa teoria dos vasos comunicantes (pesquise 

o assunto na Internet) abre o precedente de nos 
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permitir entender fatos maravilhosos que ocorrem 

com a participação de nosso subconsciente. 

 

 
 

 Não só os líquidos como também os 

pensamentos atuam de certa forma como Vasos 

Comunicantes, dependendo do nível de evolução 

daqueles que os emitem e dos que os recebem.  

 

 Como por exemplo, você firmar o pensamento 

para alcançar uma nova oportunidade profissional e 

ser conduzido por seu subconsciente de forma a 

estar no local certo, na oportunidade certa, para 

conhecer uma determinada pessoa que lhe ofereça 

o emprego dos seus sonhos! 
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A ARTE DE FIRMAR  

O PENSAMENTO: 
 

Para efeito de facilitar a compreensão da 

distinção entre as orações comuns e as afirmações, 

vamos convencionar desde já o que a expressão 

firmar o pensamento significa. 

Não entenda mal, firmar o pensamento não 

significa se fixar em um objetivo e só pensar nisso. 

O pensamento fixo, como qualquer psicólogo 

poderá lhe informar, é uma atitude patológica, 

comumente denominada pela expressão ideia fixa. 

Ter uma ideia fixa não é bom e não é muito útil 

para a sua vida. 

Procure entender que firmar o pensamento 

significa decidir o que você quer e, colocar mãos à 

obra, permitindo que em sua mente apenas se 

manifestem e sejam aceitos, os pensamentos que 

estejam de acordo com o objetivo a ser alcançado. 

Quando alguém lhe puxar para baixo tentando 

colocar em sua mente pensamentos negativos em 

relação às coisas que deseja realizar, não aceite 

isso, inicie imediatamente a emissão de 

pensamentos contrários às sugestões negativas que 

recebeu e favoráveis ao fim a que você se propõe. 
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 Em outras palavras, firmar o pensamento 

consiste em manter sua mente firme em seu 

propósito, descartando qualquer sugestão em 

contrário e aceitando apenas os pensamentos que 

sejam úteis à realização de seus objetivos.  

  Fica mais fácil de manter a firmeza de 

pensamento, quando você pratica todos os dias, 

autossugestões construtivas. 

Fatos passados, ou sugestões negativas aceitas 

em seu passado podem ter colocado em sua mente 

impressões negativas que atuam de maneira a 

sabotar seus esforços em direção a uma vida melhor 

e para se libertar dessa condição nada melhor do 

que estudar e praticar o Transformacionalismo. 

Essas coisas podem gerar padrões de 

comportamento negativos, que podem causar o 

fracasso em sua vida pessoal, social ou profissional. 

O uso constante da autossugestão pode libertar 

você de seus condicionamentos negativos e facilitar 

o desenvolvimento de bons hábitos. 

As sugestões que os outros lhe fazem não têm 

nenhum poder sobre você, a não ser o poder que 

você próprio lhes dá, através dos seus 

pensamentos.  

Você tem que dar o seu consentimento mental, 

tem de nutrir o pensamento.  
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Só então ele se torna seu pensamento e você 

começa a pensa-lo.  

Lembre-se: você tem a capacidade de escolha.  

Escolha a vida!  

Escolha o amor!  

Escolha a saúde! 

 Portanto saiba que. 
 

 Seu subconsciente precisa ser 
convencido antes de atuar. 

 Seu subconsciente é convencido 
de acordo com o teor de seus 
pensamentos. 

 Seu subconsciente não faz 
escolhas apenas manifesta as 
escolhas feitas por sua mente 
consciente. 

 

 
 
 
 



76 
 

5 – A melhor forma de convencer 
sua mente subconsciente é usando 
o SILOGISMO. 
 

  
 

TRANSFORME SILOGISMOS  
COERENTES EM ALTERNATIVAS 
PARA SEUS PARADIGMAS 
 

 Talvez você já tenha aprendido isto em 

alguma outra obra minha, mas insistir só ajuda 

você, pois é através da repetição que se firma o 

pensamento. 

 Quando surgiu o filme O SEGREDO da Rhonda 

Byrne eu estava nos Estados Unidos e troquei ideias 

com os participantes do filme tendo aprendido com 

eles alguns "outros segredos" que não foram 

ensinados no filme. 

 Um desses segredos era o uso de silogismos. 

 Acho que a Rhonda não incluiu isso no filme 

porque é um bocadinho complicado, mas vou tentar 

explicar da maneira mais simples possível. 
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 O que é um silogismo?   

 É uma frase afirmativa (Um enunciado lógico.)  

que apresenta uma conclusão deduzida de duas 

premissas relacionadas. 

 Você vai entender melhor ao estudar os 

exemplos a seguir. 

Ou, dizendo de outra forma, é a conclusão 

estabelecida a partir de uma premissa expressa 

como verdadeira (depois de comparada com outra 

premissa). 

Por exemplo. 

Toda a virtude é louvável; 
A bondade é uma virtude; 
Logo, a bondade é louvável. 
 

Outro exemplo: 

Todas as coisas fabricadas se transformam e 

desaparecem; 

As Pirâmides do Egito são coisas fabricadas; 

Logo, as Pirâmides algum dia desaparecerão. 

 

 Nossas mentes estabelecem conceitos 

poderosos dentro de nós, que a Física denomina 

paradigmas. 

A maior dificuldade das pessoas, em se tratando 

de utilizar o subconsciente, consiste justamente em 



78 
 

enfrentar os paradigmas que mantém dentro de si e 

conseguir supera-los implantando uma verdade nova 

que esteja mais de acordo com as coisas que 

desejam realizar. 

 Mas o grande segredo consiste em utilizar o 

silogismo, para mudar os paradigmas negativos 

que estejam dentro de nós. 

 Se você está passando por uma situação 

extrema, em que esteja enfrentando dificuldades 

financeiras, esteja com problemas de saúde ou 

esteja com dificuldades em seus relacionamentos, 

use os silogismos e altere dentro de si o paradigma 

que o está puxando para baixo. 

PRIMEIRO faça uma afirmação honesta e 

verdadeira a respeito da sua vida e das Leis do 

Universo – esta será a Premissa Maior. 

DEPOIS crie afirmações que sejam condizentes 

e reais em relação à premissa maior. 

POR ÚLTIMO, conclua com afirmações que, 

quando semeadas em seu subconsciente, irão 

mudar os paradigmas negativos, gerando 

paradigmas positivos que irão ajuda-lo a realizar seus 

objetivos. 

 O ideal é que a Premissa Maior inclua a 

percepção de que as Leis do Universo estão 

presentes em todos os lugares, inclusive em sua 

mente subsconsciente e o estão guiando, 
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direcionando você à prosperidade material, mental e 

espiritual. 

 Por exemplo, (seguindo os três passos que 

acabamos de delinear): 

 "A inteligência infinita das Leis Naturais está 

presente em todo o Universo. Minha mente 

subconsciente faz parte do Universo. Logo, a 

inteligência infinita das Leis Naturais está presente 

em meu subconsciente e me dirige e guia em todos 

os meus caminhos.". 

 

Depois de estabelecido o silogismo que vai 

ajuda-lo a transformar todos os seus paradigmas 

internos (inclusive os mais resistentes), repita essas 

frases várias vezes ao longo do dia, como uma 

autossugestão consciente que pode fazer com que 

as coisas em sua vida, comecem a funcionar de uma 

maneira melhor. 

 

TENHA EM MENTE QUE O SEU 

SUBCONSCIENTE NÃO DISCUTIRÁ 

SE VOCÊ ESCOLHER FRACASSAR 

 

 A finalidade de seu subconsciente é direcionar 

para a realização plena o teor de seus pensamentos. 
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 É para isso que as Leis do Universo colocaram 

o subconsciente dentro de você. 

 Não está no subconsciente a condição de 

resistir a seus pensamentos negativos, nem em 

contra argumentar com você, quando seus 

pensamentos o estão puxando para baixo, ao 

contrário de seus planos e objetivos. 

 Embora seu subconsciente possua a 

sabedoria do tempo, e saiba responder às suas 

dúvidas de maneira sábia, ele não está aí para 

tentar provar isso a você. 

Você tem duas escolhas bastante simples: ou 

você coloca seus pensamentos em direção ao que 

você quer e isso passa a atuar diretamente em seu 

subconsciente fazendo com que ele expresse o 

que você deseja, ou você não faz nada disso e o 

deixa decidir por você. 

Quando você deixa o subconsciente decidir 

por você não espere que ele decida pelo melhor, 

pois não é permitido a ele fazer isso! 

E por que não? 

Porque as decisões do subconsciente são 

sempre estabelecidas a partir daquilo que você 

pensa! 

Não é função do subconsciente emitir juízos de 

valor – ele não julga, apenas cumpre. 
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Caso você não ordene seus pensamentos 

em direção ao que é bom para você, tendo um 

objetivo em mente, seu subconsciente 

simplesmente recolhe os seus pensamentos, verifica 

o teor desses pensamentos e age de acordo com 

aquilo que você pensou. 

 Se você pensa: “não consigo fazer isto”; “acho 

que não vou conseguir”; “estou velho demais para 

tentar”; “é difícil demais para mim”; será exatamente 

isso que você terá, pois o seu subconsciente 

sempre lhe dá mais do mesmo. 

Se por outro lado, você impregna sua mente 

com pensamentos positivos:  

“Consigo fazer qualquer coisa que alguém 

também consiga fazer e talvez até mais”;  

“Sou tão jovem quanto o teor de meus 

pensamentos”;  

“Tudo fica fácil quando estou disposto a fazer”;  

Será exatamente isso que você terá, pois o seu 

subconsciente sempre lhe dá mais do mesmo. 

Pense em tudo o que é bom, e conseguirá 

tudo o que é bom.   

Pense em tudo que não presta e alcançará todo 

o mal do mundo.   

Você é aquilo que pensa. 
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O seu subconsciente é o maior dom que as 

Leis do Universo lhe deram, mas ele não discute 

com você, apenas aceita e cumpre o que seus 

pensamentos determinam. 

As Leis do Universo não criaram o seu 

subconsciente para que ele pensasse por você, 

nem para que ele decidisse o que fazer, nem para 

que ele o encaminhasse em direção ao que é bom 

para você. 

As Leis do Universo criaram o seu 

subconsciente para que ele realize, materialize, 

manifeste o teor de seus pensamentos. 

 

Ou seja, você está no comando. 

Depende apenas de você o que o seu 

subconsciente fará. 

Está em você o poder de escolher, escolha ser 

feliz e ter saúde e conquistará a saúde e a 

felicidade. 

Recuse-se a pensar negativamente a respeito 

de qualquer coisa em sua vida.   
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Procure vencer seus temores, substituindo-os 

por afirmações (autossugestões) fundamentadas em 

silogismos construtivos. 

 Sempre fundamente seus pensamentos sobre 

premissas que tenham a ver com as Leis do 

Universo, pois elas regem o Universo e seria 

besteira lutar contra elas, quem o fizer já perdeu 

essa briga. 

 Você tem duas escolhas em relação a vida: 

você pode lutar contra ela ou dançar com ela. 

 Se você lutar dará alguns bofetões e vão sobrar 

alguns para você também, mas para dançar você 

precisa aprender a dançar e conduzir essa dança 

para realizações melhores e maiores em sua vida. 

 Este livrinho está ensinando você a dançar, mas 

só vai funcionar se você puser o que aprende aqui 

em prática. 

 Ao dançar com a vida você estará interagindo 

com ela, se dedicando a ela, se divertindo com ela, 

crescendo com ela, compreendendo como é a vida e 

as regras que a regem - As Leis do Universo. 

Evite fundamentar seus pensamentos sobre 

crenças destrutivas, superstições e ignorâncias que 

em nada contribuem para tornar sua vida melhor. 
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6 - Reforce usando arquétipos 
funcionais. 
 

 
 
 A grande dificuldade de modificar para melhor 
os conceitos econômicos que impedem as pessoas 
de melhorar seus ganhos financeiros é o erro na 
escolha dos arquétipos. 
 
 Quando alguém aqui no Brasil resolve se 
dedicar a desenvolver sua prosperidade financeira, 
adota um arquétipo de algum herói econômico de 
sua preferência, como o Warren Buffet, o Gustavo 
Cerbasi, o Seiti Arata, o Philip Kotler, o Napoleon 
Hill, o Harv Eker, o Robert Kiyosaki e outros do 
gênero e isso não funciona. 
 
 Não funciona? Eles não são bons? 
 
 São os melhores que conheço, mas não 
funciona porque essa é a maneira deles lidarem 
com a prosperidade financeira, não a sua maneira. 
 
 O Buffet desde menino só pensava em dinheiro 
e antes de ser adolescente já havia comprado uma 
fazenda e possuía máquinas de fliperama. 
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 O Robert Kiyosaki já tinha os conceitos do pai 
rico e do pai pobre desde criança, muito tempo antes 
de escrever o livro. 
 
 E você quais os arquétipos financeiros que 
tinha em sua mente quando era menino? 
 
 Provavelmente o Tio Patinhas, ou pouco mais 
que isso. Comece por aí. 
 

  
 
 Dizendo de outra maneira: 
 
 Seu subconsciente só irá manifestar riqueza 
em sua vida quando você mudar seus arquétipos. 
 
 E como você muda seus arquétipos? 
 
 Só há uma maneira de mudar seus arquétipos, 
é preciso mudar sua maneira de pensar. 
 
 Mas há alguns arquétipos que você aprendeu 
na infância e que podem ser úteis. 
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APRENDA A USAR  
ARQUÉTIPOS FUNCIONAIS! 
 
  Você pode criar uma afirmação usando os 
silogismos, vamos recordar:  
 

 O que é um silogismo?   

 É uma frase afirmativa (Um enunciado lógico.) 

que apresenta uma conclusão deduzida de duas 

premissas relacionadas. 

Ou, dizendo de outra forma, é a conclusão 

estabelecida a partir de uma premissa expressa 

como verdadeira (depois de comparada com outra 

premissa). 

 Observe atentamente nos exemplos a seguir 
que os arquétipos são usados como premissas. 
 
PRIMEIRO EXEMPLO: Arquétipo proverbial: 
 
 Digamos que desde criança você tenha ouvido 
um provérbio que dizia “A sorte ajuda a quem cedo 
madruga.” 
 
 Você criar sua afirmação usando os silogismos, 
mais ou menos assim: 
 

A Sorte ajuda a quem cedo madruga. 
Eu madrugo todos os dias. 
Logo, a sorte me ajudará. 
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SEGUNDO EXEMPLO: Arquétipo religioso 1: 
 
 Quando Moisés perguntou o nome de Deus 
recebeu como resposta: EU SOU. 
 

Antiga tradição mística oriental acredita que o 
uso dessa expressão imanta as afirmações e 
facilitam sua manifestação: 

 
O Universo está em constante crescimento. 
EU SOU parte do Universo portanto também 

estou em constante crescimento. 
Logo, minha prosperidade também crescerá. 

 
TERCEIRO EXEMPLO: Arquétipo religioso 2: 
 
 Na Bíblia consta a expressão “... em medida 
cheia, recalcada e transbordante.” 
 
 Um dos membros da Igreja da Ciência Divina 
criou uma prece afirmação a respeito da 
prosperidade e nos enviou uma cópia, que estou 
reproduzindo a seguir:  
 
 “O dinheiro vem a mim com facilidade, todos os 
dias, de forma esperada e inesperada, em medida 
cheia, recalcada e transbordante.” 
 
 Portanto saiba que. 

 Você pode reforçar suas 
afirmações usando arquétipos 
funcionais. 
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7 – Tenha e terá mais. Aprenda a 
agradecer. 
 
"Àquele que tem mais lhe será dado, 
àquele que não tem, até o que tem 
lhe será tirado!" 

  Mt 25.29; em Mc 4.25 e em Lc 19.26. 

 
 Observe que a frase acima é uma das poucas 
que está em três evangelhos diferentes com o 
mesmo sentido. 
 
 E essa frase é, em essência, a descrição 
completa de como o subconsciente age. 
 
 Uma pessoa que só pensa em coisas positivas 
(Tem coisas positivas em sua mente.) mais lhe será 
dado e terá mais coisas positivas em sua vida. 
 
 Mas aquele que não pensa em coisas positivas 
(Ou o que é pior, só pensa em coisas negativas.) 
não tem coisas positivas em sua vida e até o que 
tem lhe será tirado. 
 
 E como seu subconsciente saberá que você 
tem e lhe trará mais do mesmo? 
 
 A melhor maneira de seu subconsciente saber 
que você tem é agradecendo. 
 



89 
 

 Crie desde já o hábito de agradecer por tudo 
que você tem e não só isso, agradeça também por 
tudo que você quer. 
 
 Nesse momento tenha muito cuidado para não 
ser sabotado por sua mente consciente. 
 
 E como sua mente consciente pode sabotá-lo? 
 
 Lançando em seu pensamento dúvidas a 
respeito de ser correto agradecer por coisas que 
você ainda não tem. 
 
 Para evitar isso você tem que reler aquela parte 
deste livrinho em que aprendeu que o 
subconsciente não discute suas afirmações nem 
duvida delas, ele não está aí para questionar você e 
sim para cumprir suas afirmações. 
 

Simples assim. 
 
Portanto saiba que. 

  
Tenha e terá mais, aprenda a 

agradecer! 
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8 – Não mencione o que não quer. 
 

 
 
A CURA DO DR. MURPHY 

 Você talvez não saiba, mas os ensinamentos dos Dr. 

Joseph Murphy que foi o maior estudioso do 

subconsciente no Ocidente se fundamentam em 

experiência pessoal. 

“Uma cura pessoal será sempre a prova mais 

convincente do poder de cura do subconsciente. Há 

cerca de 40 anos atrás me curei de uma doença da 

pele por meio da oração. A terapia médica falhara 

nas tentativas de evitar o seu desenvolvimento e 

estava ficando cada vez pior. Um eclesiástico, com 

profundos conhecimentos de psicologia, explicou-me 

o verdadeiro significado do Salmo 139, onde está 

dito: “...e no teu livro foram escritos todos os meus 

dias, cada um deles escrito e determinado, quando 

nenhum deles havia ainda.” Explicou-me que a 

palavra livro significava minha mente subconsciente, 

que moldava e regulava todos os meus órgãos de 

uma célula invisível. Ressaltou também que, uma 

vez que minha mente subconsciente fez meu corpo, 
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pode também recria-lo e cura-lo de acordo com o 

padrão perfeito dentro dele. O eclesiástico mostrou-

me seu relógio e disse: "Isto foi feito por alguém". E 

o relojoeiro teve que ter uma ideia dele em sua 

mente antes que o relógio se transformasse em 

realidade objetiva. E, se o relógio se desregular, o 

relojoeiro pode consertá-lo.” Meu amigo lembrou-me 

que a inteligência subconsciente que criou meu 

corpo era como um relojoeiro, conhecendo também 

com exatidão como cura-lo, restaura-lo e dirigir todas as 

funções e processos vitais de meu corpo, mas que 

precisava dar-lhe ideia perfeita de saúde.  Isso agiria 

como causa e o efeito seria uma cura. 

Orei de maneira simples: “Meu corpo e todos os 

meus órgãos foram criados pela inteligência infinita 

que há em meu subconsciente. E ele sabe como 

curar-me. Sua sabedoria moldou todos os meus 

órgãos, tecidos, músculos e ossos. Essa infinita 

presença curadora dentro de mim está agora 

transformando cada átomo do meu ser, tornando-me 

agora completo e perfeito. Dou graças pela cura que 

sei que está se realizando agora. São maravilhosas 

as obras da inteligência criadora que há dentro de 

mim.” Comecei a rezar em voz alta durante cinco 

minutos, duas ou três vezes ao dia, repetindo a 

oração acima.  Em cerca de três meses, minha pele 

estava perfeita.  Como se verifica, tudo o que fiz foi 

dar padrões revigorantes de integridade, beleza e 

perfeição ao meu subconsciente, cancelando as 
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imagens negativas e os padrões de pensamento que 

antes havia em minha mente subconsciente e que 

eram a causa do meu distúrbio.  Nada surge em seu 

corpo a menos que haja um equivalente mental 

primeiro.  E, quando você muda sua mente, 

impregnando-a de incessantes afirmativas, muda 

seu corpo também.  Esta é a base de todas as 

curas...  

COMO FAZER SEU 
SUBCONSCIENTE  
TRABALHAR PARA VOCÊ 
 

Perceba quão maravilhosa é a sua mente 

subconsciente! 

No momento mesmo em que você lê estas 

palavras, se for homem, sua barba estará 

crescendo, se for mulher o reloginho interno que 

administra sua menstruação estará gerando 

condições fisiológicas para que ao completar 28 dias 

da última menstruação, o milagre da vida tenha a 

chance de ocorrer novamente. 

Neste momento mesmo, seus cabelos e suas 

unhas estão crescendo; talvez de uma maneira 

imperceptível, mas dentro de uma semana ou pouco 

mais, você o perceberá sem dúvida. 
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Mesmo quando você está dormindo, o processo 

fisiológico do seu corpo prossegue em sua marcha 

inexorável, fazendo com que respire e que digira a 

refeição que ingeriu antes de se deitar. 

Os processos fisiológicos do seu corpo são 

administrados de uma maneira que você não 

percebe. 

E porque você não percebe, ou apenas os 

percebe parcialmente? 

Porque esses processos todos ocorrem em um 

nível abaixo de sua capacidade de perceber; ou 

seja, abaixo de sua consciência. 

E o que está abaixo de sua consciência é o 

subconsciente que prossegue sua tarefa 

orientando muitos outros fatores que o tornam 

saudável e lhe preservam a vida. 

Muitos gênios da humanidade encontraram 

respostas e ideias enquanto dormiam. 

Isso só é possível porque mesmo quando 

dormimos (quando nossa mente consciente dorme) 

nossa mente subconsciente continua atuando de 

maneira maravilhosa. 

A fórmula do Benzeno foi encontrada por um 

cientista enquanto dormia. 

Havia se dedicado à pesquisa dessa fórmula por 

muitos anos, sem resultado algum, no entanto, em 
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determinada noite, enquanto dormia de uma forma 

meio sonambúlica, anotou alguma coisa em um 

papel que estava no criado mudo. 

Ao acordar sua mulher mencionou que ele havia 

escrito alguma coisa à noite e ele negou, afirmando 

que havia dormido como uma pedra; foi então que 

encontrou no criado mudo a formula do benzeno, 

anotada por ele mesmo sem nem o perceber! 

Quando você dá uma ordem ao seu 

subconsciente ele a cumpre sem hesitar. 

  O papel do subconsciente não consiste em 

discutir a ordem com você ou em se negar a cumprir 

o que você determinou, ele simplesmente cumpre o 

que lhe foi dito, desde que sua ordem não entre em 

contradição com os seus pensamentos do dia-a-dia. 

 

  Daí a importância de se manter a atenção em 

relação ao que pensamos. 

Você deve se cuidar sempre, jamais permita 

que um pensamento negativo permaneça em sua 

mente. 

Uma das áreas de maior atuação do seu 

subconsciente é a saúde. 

Se você ingerir algum alimento estragado ele 

certamente lhe provocará o vômito; se você estiver 
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em algum lugar com excesso de pó ele fará com que 

espirre para livrar-se dele e assim por diante. 

Se aprendêssemos a entregar ao nosso 

subconsciente nossas preocupações com nossa 

saúde teríamos um corpo saudável e viveríamos até 

uma idade avançada, completamente livres de 

doenças. 

Lembre-se que você pensa, raciocina e toma 

suas decisões em sua mente consciente, assim 

sendo, assegure-se de manter sua mente 

consciente sadia, ocupando-se com a tarefa de 

esperar sempre pelo melhor. 

Pense apenas em assuntos amenos, corretos, 

justos, honestos, éticos, saudáveis e felizes. 

  Procure se lembrar que o seu subconsciente 

está, o tempo todo, recriando em sua vida, o que 

você pensa em sua mente consciente. 

Da mesma forma que a água toma a forma do 

receptáculo que a contém, assim também seu 

subconsciente se molda de acordo com os 

pensamentos que você abriga em sua mente. 

Aquilo que você pensa em sua mente, assim 

você é. 

Um pesquisador famoso pesquisou 

intensamente os milagres de cura que ocorrem em 

várias regiões do mundo. 
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Esteve em Lourdes várias vezes e pesquisou 

muitos casos de curas. 

Ao fim de muitas pesquisas declarou:  

“A fé é um pensamento na mente 

subconsciente. Significa aceitar alguma coisa 

como verdadeira. O pensamento aceito 

transforma-se em fato automaticamente.” 

Um pastor protestante de Johannesburg na 

África do Sul curou-se de um câncer de pulmão 

fazendo assim: 

 “Algumas vezes por dia, praticava o 

relaxamento mental e físico. Descontraia o corpo 

falando com ele da seguinte maneira: Estou 

relaxando meus pés, meus tornozelos, meus 

calcanhares, minhas canelas, a barriga das pernas, 

os joelhos, as coxas, relaxo os quadris, meus 

músculos abdominais estão relaxados, o plexo solar 

está relaxado, os músculos do peito estão relaxados, 

meus ombros, braços e mãos estão relaxados, 

minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está 

completamente relaxado Meus pés estão relaxados. 

Uns cinco minutos depois de ter começado a fazer a 

mim mesmo essas sugestões, eu ficava 

completamente relaxado e até sonolento e então 

começava a fazer a mim mesmo as seguintes 

sugestões: A perfeição de Deus se expressa 

agora por meu intermédio. A ideia de saúde 



97 
 

perfeita está agora tomando conta de meu 

subconsciente. A imagem que Deus possui de 

mim é uma imagem perfeita e meu subconsciente 

recria a cada instante o meu corpo em inteira 

concordância com a imagem perfeita que há na 

mente de Deus.” 

 Esse pastor teve uma admirável cura por ter 

descoberto essa maneira simples e fácil de transmitir 

a ideia de saúde perfeita a seu subconsciente.  

 Um outro pastor procedeu da seguinte maneira: 

  “Certa vez eu disse a um homem que sofria de 

paralisia que formasse um quadro bem real de si 

próprio andando em torno de seu escritório, 

sentando-se à sua mesa, atendendo ao telefone, 

fazendo todas as coisas que normalmente faria 

quando estivesse curado. Expliquei-lhe que o quadro 

mental que mantivesse em sua mente seria aceito e 

colocado em prática por sua mente subconsciente. 

Ele realizou com muita intensidade essa 

visualização, ao ponto de sentir-se como se 

estivesse de volta ao seu escritório! Tinha 

consciência de que estava fornecendo à sua mente 

uma visualização concreta e definida com que 

trabalhar. O subconsciente é como se fosse um filme 

virgem onde se gravam as imagens que formamos 

em nossos quadros mentais. Um dia, após varias 

semanas de pratica do condicionamento de seu 

subconsciente através desses quadros mentais, sua 
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esposa pregou-lhe uma peça e ligou para ele em um 

momento que sabia que a enfermeira não estaria por 

lá. O telefone estava a 4 metros de distância dele, 

mas apesar disso, ele conseguiu atender. A partir 

desse momento ele ficou curado. O poder de cura 

do seu subconsciente respondeu às imagens 

mentais que praticava e a cura sobreveio. Antes de 

iniciar a pratica dos quadros mentais esse homem 

tinha uma barreira mental que impedia seus 

impulsos cerebrais de alcançarem suas pernas. 

Costumava dizer que não podia andar. Quando 

conseguiu eliminar esse pensamento negativo e 

transferir sua atenção para o poder de cura que 

havia dentro dele, o poder do subconsciente 

começou a fluir através de sua atenção concentrada 

e ele conseguiu andar.” 

 Você não precisa complicar o processo; 

considere que o seu subconsciente já esta no 

controle de todos os seus processos vitais e que já 

sabe o que fazer para curar você; basta que você 

determine o que deseja e não alimente pensamentos 

contrários em sua mente consciente. 

  Vários métodos de hipnose e de treinamento 

autógeno conseguem parar o coração e interferir nos 

ritmos de diferentes órgãos internos. 

  Suas preocupações, seus receios, seu temores, 

suas ansiedades e suas depressões atuam da 

mesma forma. 
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  Procure alimentar o seu subconsciente com 

pensamentos harmoniosos de saúde, paz, alegria e 

felicidade e todas as funções de seu corpo voltarão 

ao normal. 

 Aquilo que ocupa a sua mente tende a se tornar 

realidade em sua vida, procure ocupar sua mente 

com pensamentos saudáveis. 

  Coloque firmemente em sua mente o que 

deseja. 

  Encontre a solução para seus problemas e 

pense nela o tempo todo. 

  Cultive dentro de si a sensação e a emoção de 

que aquilo que deseja já está sendo realizado e 

deixe o resto com o seu subconsciente. 

   Ele fará o que for preciso. 

 

O MÉTODO DE CURA DAS  

ANTIGAS RELIGIÕES 
 

 Para poder realizar uma ajuda significativa 

temos que entender como o nosso próximo pensa, o 

que a religião dele lhe ensina, o que ele cultiva em 

sua mente, como ele ora, e assim por diante. 

 Nas antigas religiões da humanidade, alguns 

sacerdotes, xamãs e feiticeiros davam a seus 

pacientes ervas e fitoterápicos que induziam ao sono 
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e faziam a seus pacientes sugestões hipnóticas, 

pouco antes que dormissem, dizendo-lhes que 

seriam visitados pelos deuses enquanto dormiam e 

que ficariam curados. 

  Era comum que muitas curas ocorressem, 

evidentemente devido às sugestões dadas ao 

subconsciente dessas pessoas. 

  Na verdade o subconsciente do paciente era o 

verdadeiro responsável pela cura. 

  Muitos dos remédios e beberagens utilizados 

em rituais de magia eram estranhos e inusitados, 

incendiando a imaginação dos participantes e 

gerando um estado emocional que trazia o 

subconsciente à tona. 

  Esse estado mental facilitava as coisas e 

permitia que sugestões poderosas induzissem a 

recuperação da saúde. 
 

ORANDO DE MANEIRA POSITIVA 
 

  Por que a fé produz curas? 

 Considere que a fé resulta em cura em 

diferentes religiões que adoram diferentes deuses. 

 Ora se há mais de um deus, não há deus 

nenhum. 
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 Então por que ocorrem curas em diferentes 

religiões que creem em diferentes deuses? 

 Porque é a fé que cura, e não os deuses. 

 Isso fica fácil de deduzir se você analisa os fatos 

de forma isenta e sem estar comprometido com 

algum tipo de crença em Deus. 

 Mas se prefere acreditar em Deus, como eu 

prefiro, isso em absoluto não interfere nos resultados 

que o seu subconsciente manifestará, visto que ele 

também é parte do Universo e portanto também foi 

criado por Deus. 

 Se acreditarmos e aceitarmos como verdade o 

fato de nosso desejo já se ter realizado já estar 

concluído, e que sua consecução será um fato no 

futuro, a cura se realiza.  

 É por essa razão que as orações budistas 

produzem tantas curas mesmo o Budismo não 

tratando de Deus, não tendo um Deus e não sendo 

uma religião. 

 O pensamento que você abriga em sua mente é 

tão real como qualquer parte do seu corpo, como por 

exemplo, sua mão ou o seu coração.  

 Seguindo a técnica da fé você elimina 

completamente de sua mente todas as ponderações 

a respeito de condições, circunstâncias ou quaisquer 

contingências adversas.  
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 Você estará semeando um conceito em sua 

mente e se deixar sua mente atuar, inevitavelmente 

germinará em realização externa. 

  A fé é uma das virtudes mais pregadas não só 

na Bíblia como também em muitas religiões não 

bíblicas e, o que é a fé? 

 Convido você a alugar em algum clube de vídeo 

e assistir com espírito crítico um filme chamado O 

PRIMEIRO MENTIROSO, (The Invention of Lying) 

dirigido e estrelado por Ricky Gervais (não confundir 

com um filme com nome parecido estrelado pelo Jim 

Carrey.). 
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 Você encontra esse filme legendado no 

Youtube. 

 Nesse filme você terá um exemplo interessante 

de como surgem algumas das crenças da 

humanidade. 

  A fé, independente da crença ou não em um 

Deus, é uma maneira de pensar, uma atitude 

mental, uma convicção interna. 

  Através da fé sabemos que quando uma ideia é 

aceita plenamente por nossa mente consciente, 

será transmitida ao nosso subconsciente e 

concretizada. 

  Quando Jesus curava alguém, afirmava:  

 

“... A tua fé te salvou; vai-te em paz.”  

                                                Lc 7:50. 

  A fé é essencial para o processo de cura, 

podemos dizer que a fé consiste em aceitar como 

verdade o que a razão e os sentidos negam. 

  Quando Jesus curava um paralítico mandava 

ele se levantar e andar. 

  Ora, para a mente consciente do paralítico isso 

era uma bobagem, ele sabia que era paralítico. 

  Ou seja, sua mente consciente e seus sentidos 

sabiam que ele era paralítico, o que era o mesmo 

que negar a si a possibilidade de cura. 
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  Mas Jesus sabia que o subconsciente dele 

responderia a uma ordem direta que afirmasse o 

contrário do que acreditava sua razão e seus 

sentidos. 

 A fé consiste, em certo sentido, em aceitar 

como verdade o que sua razão e seus sentidos 

negam, isto é, o abandono das posições da 

mente consciente, racional e analítica, e a adesão 

a uma atitude de confiança integral no poder 

interior da mente subconsciente. 

 Quando o Dr. Murphy esteve no Japão, estudou 

intensamente o Budismo e em uma de suas 

pesquisas visitou o famoso santuário budista de 

Daibutsu. 

 Quando estava lá viu uma jovem orando com 

grande intensidade e perguntou ao guia o que ela 

estava dizendo. 

 O guia lhe informou que estava orando em 

agradecimento a ter recuperado a sua voz. 

 Com a ajuda de um intérprete conversou com a 

jovem e ela lhe contou que quando muda, tinha fé 

que Buda lhe ajudaria a recuperar a sua voz se 

jejuasse, realizasse certos rituais e fizesse 

determinadas oferendas. 

 Ao fazê-lo viu-se curada. 
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 Dr. Murphy achava que o jejum, os rituais e as 

oferendas nada tinham a ver com o processo de 

cura e sim a imensa fé que a moça possuía. 

  Mas o Dr. Murphy achava que o ritual que ela 

adotou tinha ajudado a fortalecer a fé dela, o que 

contribuiu para a cura:  

 

 “Tudo isso contribuiu para inspirar fé e 

esperança, resultando em um condicionamento 

mental que gerou a crença de que poderia ser 

curada. E o subconsciente respondeu a essa 

crença.” 

 

       E o interessante nisso tudo é que sabemos que 

Buda não poderia tê-la curado, pois Buda não é 

Deus, nunca teve a pretensão de ser Deus, nunca 

afirmou ser Deus e nem professava religião alguma. 

       Mas Buda, embora fosse uma pessoa como 

você e eu, sabia que a mente humana era capaz de 

curar e realizar outras maravilhas. 

       O que fez aquela jovem budista voltar a falar 

não foi o Buda e sim a fé que ela tinha e que acabou 

influenciando o subconsciente dela e trouxe a cura 

visto que o subconsciente realiza tudo que você 

acredita. 

 Um dos mais espantosos casos de cura 

presenciado pelo Dr. Murphy ocorreu com um 
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parente dele, aliás, foi esse caso que o colocou em 

busca de uma verdade maior e lhe permitiu, ao 

longo do tempo e após muitas pesquisas, encontrar 

o poder do subconsciente. 

 “Para dar um exemplo do que é capaz o poder 

da imaginação e a fé cega, vou contar o caso de um 

parente meu, portador de tuberculose. Vejam bem 

que isto ocorreu em uma época em que a 

tuberculose era quase sempre fatal. Os pulmões 

estavam completamente atacados pela doença. O 

filho estava decidido em cura-lo e visitou o pai em 

Perth, na Austrália Ocidental contando-lhe que 

encontrara um monge que estava retornando de um 

dos templos de cura na Europa. Esse monge tinha 

lhe vendido um pedaço da cruz onde Jesus tinha 

sido crucificado, ao custo de quase um milhão de 

dólares australianos. Esse jovem, na verdade, 

pegara uma lasca de madeira qualquer, fora a um 

joalheiro e pediu-lhe que fosse engastado em um 

anel para que ganhasse um aspecto de valor. 

Contou ao pai que muitas pessoas haviam se curado 

apenas tocando no anel. Tanto falou, tanto fez que o 

velho pegou o anel, colocou-o sobre o peito, orou 

em silêncio e foi dormir. De manhã estava curado. 

Vários exames feitos depois da cura deram 

resultados negativos. É óbvio que não foi um pedaço 

de madeira apanhado em uma calçada qualquer, 

que o curou. Foi a sua imaginação instigada em um 

grau intenso que, somando-se à sua esperança, 
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conduziu-o a uma saúde perfeita. À imaginação 

juntou-se a fé, e sua fé o curou. O pai nunca soube 

do truque do filho, se soubesse, provavelmente teria 

tido uma recaída. Continuou completamente curado 

até sua morte que ocorreu cerca de 15 anos depois, 

quando tinha 89 anos de idade.” 

 

SEU SUBCONSCIENTE ADMINISTRA 
OS PROCESSOS FISIOLÓGICOS  
DO SEU CORPO 
 

 Você não tem que acordar de madrugada para 

respirar, mesmo quando você está dormindo o seu 

subconsciente administra as funções do seu corpo 

para você. 

 Foi o seu subconsciente que fez com que o 

seu coração batesse pela primeira vez, quando você 

ainda era um feto dentro do ventre da mamãe. 

 E ele não cuida só do seu coração!   

 Milhares de pequenas decisões fisiológicas são 

tomadas a cada instante e milhares de ações 

corporais surgem através delas. 

 Você não conseguiria respirar, comer, urinar, 

dormir, nem mesmo piscar, se não fosse o seu 

subconsciente. 
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 Cada alimento que você ingere, transforma-se 

em você! 

 É o seu subconsciente que conduz e processa 

o alimento, através de seu trato digestivo, fazendo 

com que ele se transforme em você. 

 Cada pedaço de pão que você come é 

transformado por seu subconsciente no sangue, na 

carne, nos músculos e nos ossos do seu corpo. 

É fácil de dizer, mas não é fácil de explicar. 

Em que momento exato, algum alimento que se 

encontra na natureza, e é ingerido por você, deixa 

de ser parte do mundo externo e passa a fazer parte 

de você? 

Ninguém sabe explicar isso de maneira 

adequada, mas esse milagre acontece todos os dias 

de maneira maravilhosa, graças ao seu 

subconsciente. 

Ora, um poder capaz de recriar você a cada dia, 

a cada instante, também tem o poder de curar você. 

Seu subconsciente administra e controla todos 

os processos e funções vitais do seu corpo e sabe 

tudo o que é preciso saber para curar você e para 

encontrar a solução ideal para todos os seus 

problemas. 

E você tem esse recurso a seu dispor vinte e 

quatro horas por dia, todos os dias de sua vida – seu 
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subconsciente nunca abandona você, nunca 

dorme, nunca descansa e está em funcionamento de 

maneira permanente. 

E a mesma Lei do Universo (ou poder se 

preferir) que fez com que o subconsciente 

estivesse à sua disposição o tempo todo, criou o Sol 

e as estrelas e fez com que os planetas trafegassem 

em suas órbitas precisas que permitem toda a vida 

sobre a terra, tanto a minha quanto a sua e a de 

todas as demais pessoas que você conhece. 

 O subconsciente produz verdadeiros milagres 

e é capaz de realizações que assombram os mais 

ousados pesquisadores. 

 

A TEORIA POR TRÁS  

DA FÉ QUE CURA 
 

 Nosso subconsciente é passível de ser 

sugestionado e reage aos nossos pensamentos, 

sejam de que natureza for. 

 Visto que o subconsciente possui pleno 

controle de nossas funções vitais, essa condição de 

aceitar as sugestões que lhe são dadas o tornam 

capaz de gerar resultados bons ou maus em nossa 

saúde. 
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 Praticamente todos os sintomas de qualquer 

doença existente podem ser induzidos em pessoas 

em estado hipnótico. 

 Se você aproxima uma porção de pó ao nariz de 

uma pessoa hipnotizada e sugere que ali ela tem 

rapé ou pimenta do reino, ela certamente espirrará. 

  O que a fez espirrar? 

  O pó inofensivo ou a sugestão? 

  Se você coloca sob o nariz de uma pessoa 

hipnotizada um pouco de água e lhe diz que se trata 

de urina, ela se afastará com aversão. 

  O que lhe causou aversão? 

  A água ou a sugestão? 

  Se você hipnotiza uma pessoa alérgica a 

morangos e toca a sua pele com um pedaço de 

casca de laranja, dizendo-lhe que está esfregando 

nela um pedaço de morango, sua pele adquirirá uma 

vermelhidão imediata e se insistir poderá fazer com 

que surjam ali algumas erupções. 

  Ela acredita em sua mente que estão lhe 

esfregando morangos na pele e as erupções 

surgem. 

  Essas erupções surgem porque ela crê que está 

entrando em contato com aquilo que lhe causa 

erupções, portanto, a causa da doença está em sua 

mente. 
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  A cura da doença pode, com certeza, também 

ser realizada através da mente. 

  Apenas o subconsciente é capaz de curar. 

 O Dr. Joseph Murphy costumava dizer: 

 

  “É evidente que todas essas curas foram 

alcançadas através da mente subconsciente – o 

único poder curador que existe. O processo de todas 

as curas é uma atitude mental positiva e definida, 

uma atitude interior, uma maneira de pensar que, em 

suma, se chama fé. A cura se deve a uma 

esperança confiante que atua como uma poderosa 

sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu 

poder de curar.” 

  Era convicção do Dr. Murphy que cada pessoa 

que se cura recorre a um processo diferente que 

pode até ser semelhante, mas nunca será igual, mas 

que o poder que causa a cura é sempre o mesmo. 

  Cada pessoa recorre a um método ou processo 

diferente de cura, mas o único poder que cura é a fé. 

  Considerando que é o subconsciente que 

utiliza a fé para curar, qualquer um pode escolher a 

teoria e o método que preferir – desde que tenha fé, 

pode relaxar que alcançará o resultado que deseja 

alcançar. 

  Já dizia Paracelsus, médico suíço que viveu 

entre o século XIII e o XIV: 
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  “Quer o objeto de fé seja verdadeiro ou falso, os 

efeitos de cura serão os mesmos. Uma pessoa 

supersticiosa pode ter fé na estátua de São Pedro, 

ao invés de ter fé no próprio São Pedro, mas obterá 

os mesmos resultados. Pois a fé produz milagres e 

quer seja falsa ou verdadeira, produzirá as mesmas 

maravilhas.” 
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  Paracelsus era considerado um homem 

milagroso em seu tempo e seu nome persiste até os 

nossos dias porque conseguiu curas espetaculares. 

  Em seu tempo não se falava em 

subconsciente, mas quando afirmou que a fé e não 

o objeto de fé era o ponto importante, demonstrou 

que tinha encontrado o que havia de relevante em 

todos os processos de cura. 

   Quanto à fé ser falsa ou verdadeira, a questão 

não é bem essa, hoje sabemos que a fé tem que 

ser verdadeira para aquele que a possui. 

  A pessoa tem que crer mesmo, para valer, pois 

a sua convicção é que irá atuar sobre o 

subconsciente e trazer a cura. 

 

Portanto saiba que. 

  
Não mencione o que não quer 

sua afirmação deve conter apenas o 
que deseja alcançar. 
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MAIS UM EXEMPLO PARA  
FACILITAR SUA COMPREENSÃO: 
 
 O exemplo que apresento a seguir tem por 
objetivo utilizar os recursos do meu subconsciente 
para alcançar a manifestação do sucesso do meu 
treinamento do  Transformaciomacionalismo, mas 
pode ser adequado a qualquer coisa que você 
deseje alcançar, basta modificar as afirmações (Para 
facilitar a você verificar as afirmações elas foram 
colocadas em itálico.). 
 

COMO PEDIR: 
 

ENUNCIADO LÓGICO (Premissa Maior):  
 
O Universo está em constante crescimento e as Leis 

do Universo estão em toda parte, portanto também 

estão em meu subconsciente e estão fazendo 

crescer minha sabedoria e minha compreensão a 

respeito de servir cada vez melhor meus alunos 

de meu treinamento do Transformacionalismo. 

PRIMEIRA PREMISSA RELACIONADA:  
 
EU SOU parte do Universo. 
 
SEGUNDA PREMISSA RELACIONADA:  
 
Sendo parte do Universo também estou em 

constante crescimento e esse crescimento 

merece ser compartilhado com meus alunos, 
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tudo que aprender, tudo que entender mais 

profundamente quero compartilhar com eles.   

AGRADECIMENTO FORMAL:  
 
EU SOU agradecido porque tenho MIL alunos em 

meu treinamento do Transformacionalismo e 

esse número cresce constantemente. 

 
DECLARAÇÃO DE UMA PREMISSA VERDADEIRA: 
 
EU SOU feliz e grato por ter encontrado minha 
Missão de Vida e criado o Transformacionalismo que 
ajuda centenas de pessoas e torna este pequenino 
planeta um mundo melhor para se viver. 
 
DECLARAÇÃO EXPLICANDO O PORQUÊ:  
 
Me dedicando ao Transformacionalismo minha vida 
é mais significativa, tem um sentido maior, me traz 
alegria de viver e ao ver as transformações para 
melhor que traz à vida das pessoas, faz com que me 
sinta feliz e realizado.  
 
AGRADECIMENTO FINAL:  
 
EU SOU muito agradecido por isso. 
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O TEXTO CONTENDO A 
AFIRMAÇÃO COMPLETA: 
 

 

 
 Antes de criar sua própria afirmação seguindo 
estes oito princípios da Lei da Manifestação, realize 
os exercícios a seguir: 
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PRIMEIRO: 
 
  Leia novamente a afirmação acima conferindo 
como lidei com os Oito Princípios Básicos listados 
a seguir: 
 
1 – O Universo está em constante expansão. 
2 – As Leis Universais atuam em toda parte. 
3 – Sua mente se manifesta de três formas. 
4 – É preciso convencer seu subconsciente.  
5 – A melhor forma é usando o silogismo. 
6 – Reforce usando arquétipos funcionais. 
7 – Tenha e terá mais. Aprenda a agradecer. 
8 – Não mencione o que não quer. 
 
SEGUNDO: 
 
 Retorne à página 71 deste livrinho e releia a 
prece/afirmação do Dr. Joseph Murphy verificando 
como ele lidou com os Oito Princípios Básicos. 
 

Antes de prosseguirmos vamos entender alguns 

pontos altos da prece/afirmação do Dr. Murphy. 

Você está preparado (a) para responder 

algumas perguntas? 

  1 – Qual era o problema (doença) do Dr. 

Murphy?  

  2 – Como ele resolveu o problema?  

       3 – Quantas vezes ele mencionou o problema 

em sua prece/afirmação?  
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        4 – Em quantas partes se divide a 

prece/afirmação dele? 

 Agora examinemos as respostas a essas 

perguntas: 

1 – Qual era o problema (doença) do Dr. Murphy? 

Resposta: doença da pele. 

2 – Como ele resolveu o problema? 

Resposta: Realizando uma prece/afirmação. 

3 – Quantas vezes ele mencionou o problema em 

sua prece/afirmação? 

Resposta: Nenhuma. 

Isso é tão importante que vou afirmar isso de 

novo (Tem gente que tem muita dificuldade em 

entender este ponto.): 

O Dr. Murphy, não mencionou nenhuma vez 

o problema que tinha, em sua prece/afirmação. 

NENHUMA VEZ! 

Entendeu agora? 

  Quando você pede qualquer coisa usando A LEI 

DA MANIFESTAÇÃO, você NUNCA menciona o 

que não quer, nunca menciona o problema, 

menciona sempre a solução que deseja. 

4 – Em quantas partes se divide a prece/afirmação 

dele? 
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Resposta: a prece/afirmação dele contém três 

partes. 

É muito importante entender as três partes 

contidas na prece/afirmação dele, para que você 

aprenda de uma vez por todas, como pedir usando A 

LEI DA MANIFESTAÇÃO. 

TERCEIRO: 
 

Agora seguindo os Oito Princípios Básicos à 
sua maneira (A afirmação tem que ser a sua cara.) 
faça um primeiro rascunho da sua afirmação e se 
dedique a ele por bastante tempo, corrigindo 
eventuais erros, utilizando um enunciado lógico que 
faça sentido para você, incluindo pelo menos duas 
premissas relacionadas, realizando o agradecimento 
formal (Explicando o porquê de sua afirmação), 
fazendo uma declaração de uma premissa 
verdadeira (Explique como você está se sentindo a 
respeito.) e finalizando com um agradecimento final. 
 
QUARTO: 

 
 Agora que realizou seu primeiro rascunho, 
faça um segundo rascunho acrescentando os 
arquétipos funcionais de sua preferência. 
 
QUINTO: 

 
 Agora reveja atentamente seu segundo 
rascunho verificando se não mencionou algo que 
não queira (Não cite o problema em momento 
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algum, cite apenas as soluções que espera e o faça 
de forma afirmativa como se já estivessem 
realizadas.). 
 
SEXTO: 
 

Agora prepare a arte final.  
Fiz assim: abri uma telinha no Powerpoint 

procurei uma moldura gratuita (Sem direitos autorais 
nos sites de ilustração gratuita.) coloquei no 
Powerpoint, inseri o texto de minha afirmação e 
imprimi. 
 
SÉTIMO: 
 

Vá a uma copiadora e peça que copie, a sua 
arte em papel cartão mais espesso (Prefiro o 
Couchê, mas há quem prefira o Canson, a escolha é 
sua.). Escolha um tamanho de sua preferência e 
mande plastificar ou emoldurar. Afixe o resultado 
final em um local de sua preferência, eu o tenho 
apenas plastificado colado na lateral de meu 
computador em meu homeoffice. 

 
Antes dos próximos dois exercícios lhe ofereço 

algumas molduras, se desejar usá-las é fácil, 
capture com a tecla PrintScreen salve no Powerpoint 
e introduza o conteúdo que desejar. 

 
Lembre-se você não precisa utilizá-las pode 

fazer sua própria pesquisa e conseguir algo até 
melhor, só lhe peço uma gentileza especial, quando 
estiver pronta envie para mim para que ore por você. 
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OITAVO: 
 

Repita a frase lendo em voz alta ou apenas 
recitando em pensamento, várias vezes ao dia. 

Costumo beber água de hora em hora, e 
enquanto caminho de meu homeoffice à cozinha e 
enquanto espero o copo se encher de água e 
caminho de volta consigo repetir o texto todo duas 
vezes, isso porque o memorizei. 
 
NONO: 
 

No começo eu imprimi uma cópia pequena para 
levar na carteira e fui memorizando tudo enquanto 
parava em um cruzamento ao dirigir. Memorize o 
texto você também e o repita quando estiver 
dirigindo a sós. 

 

LEMBRE-SE QUE LHE APRESENTEI 
APENAS UM EXEMPLO,  
NÃO SE CONTENTE COM ELE,  
CRIE A SUA AFIRMAÇÃO  
MAIS DE ACORDO COM  
SUAS NECESSIDADES. 
 

"Àquele que tem mais lhe será dado, 
àquele que não tem, até o que tem 
lhe será tirado!" 

Mt 25.29; em Mc 4.25 e em Lc 19.26. 
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CONSEQUÊNCIAS DE APLICAR  
A LEI DA MANIFESTAÇÃO  
EM SUA VIDA: 
 
 É provável que você ainda não saiba já que está 

aprendendo sobre a Lei da Manifestação apenas 

agora, mas é meu dever informá-lo. 

 Quando você começa a cultivar a Lei da 

Manifestação em sua vida, criando e aplicando as 

afirmações, se iniciam grandes mudanças 

espirituais em sua vida. 

 E você pode constatar isso através do aumento 

das sincronicidades. 

 As sincronicidades aumentam tanto que posso 

lhe afirmar que se não surgirem sincronicidades 

em sua vida, então ou você não aprendeu a 

observá-las ou não está seguindo corretamente os 

oito princípios básicos que aprendeu neste 

livrinho. 

O QUE SÃO SINCRONICIDADES? 

 

 Transcrição do texto sobre Sincronicidade que 

consta na Wikipédia (Os grifos são meus.): 
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Sincronicidade é um conceito desenvolvido por Carl Gustav Jung para definir 

acontecimentos que se relacionam não por relação causal e sim por relação de 

significado. Desta forma, é necessário que consideremos os eventos sincronísticos não 

relacionados com o princípio da causalidade, mas por terem um significado igual ou 

semelhante. A sincronicidade é também referida por Jung de "coincidência 

significativa". 

O termo foi utilizado pela primeira vez em publicações científicas em 1929, porém Jung 

demorou ainda mais 21 anos para concluir a obra "Sincronicidade: um princípio de 

conexões acausais", onde o expõe e propõe o início da discussão sobre o assunto. Uma 

de suas últimas obras foi, segundo o próprio, a de elaboração mais demorada devido à 

complexidade do tema e da impossibilidade de reprodução dos eventos em ambiente 

controlado. 

Em termos simples, sincronicidade é a experiência de ocorrerem dois (ou mais) eventos 

que coincidem de uma maneira que seja significativa para a pessoa (ou pessoas) que 

vivenciaram essa "coincidência significativa", onde esse significado sugere um padrão 

subjacente, uma sincronia. 

A sincronicidade difere da coincidência, pois não implica somente na aleatoriedade das 

circunstâncias, mas sim num padrão subjacente ou dinâmico que é expresso através de 

eventos ou relações significativos. Foi este princípio, que Jung sentiu abrangido por 

seus conceitos de Arquétipo e Inconsciente coletivo, justamente o que uniu o médico 

psiquiatra Jung ao físico Wolfgang Pauli, dando início às pesquisas interdisciplinares 

em Física e Psicologia. Ocorre que a sincronicidade se manifesta às vezes 

atemporalmente e/ou em eventos energéticos acausais, e em ambos os casos são 

violados princípios associados ao paradigma científico vigente. Segundo Rocha Filho 

(2007) inclusive o insight pode ser um fenômeno sincronístico, assim como muitas 

descobertas científicas que, de acordo com dados históricos, ocorreram quase 

simultaneamente em diferentes lugares do mundo, sem que os cientistas tivessem 

qualquer contato. Acredita-se que a sincronicidade é reveladora e necessita de uma 

compreensão, e essa compreensão poderia surgir espontaneamente, sem nenhum 

raciocínio lógico. A esse tipo de compreensão instantânea Jung dava o nome de 

"insight". 

Ainda no site da Wikipédia consta isto: 

Fundamentacão 

As leis naturais são verdades estatísticas, absolutamente válidas ante magnitudes 

macrofísicas, mas não microfísicas. Isto implica um princípio de explicação diferente 

do causal. Cabe a indagação se em termos muito gerais existem não somente uma 

possibilidade senão uma realidade de acontecimentos acausais. Para isto há de se 

confrontar com o consolidado pensamento de causalidade circundando tudo, e tratar de 

separar a causalidade da acausalidade. 

Causalidade → Casualidade ← Acausalidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%A9tipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_coletivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_e_Psicologia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leis_cient%C3%ADficas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADsticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Casualidade&action=edit&redlink=1
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A acausalidade é esperável quando parece impensável a causalidade. Ante a casualidade 

só resulta viável a avaliação numérica ou o método estatístico. As agrupações ou séries 

de casualidades hão de ser consideradas casuais enquanto não se ultrapasse os limites da 

probabilidade. Pois, caso seja ultrapassado, implica-se um princípio acausal ou 

"conexão transversal de sentido". 

 Esse princípio também foi estudado por 
Buckminster Fuller, um autor de que gosto muito e 
que definia a acausalidade com o nome de 
Serendibidity ou a Lei do Ângulo de Noventa 
Graus, que ensino a meus alunos em meu 
treinamento do Transformacionalismo. 

UM DEPOIMENTO PESSOAL 
SINCERO: 
 

 Peço desculpas por apresentar a seguir eventos 

pessoais meus, mas espero que compreenda a 

necessidade disso porque embora eu receba muitos 

depoimentos de pessoas que conseguem realizar 

coisas extraordinárias utilizando aquilo que você 

aprendeu aqui, não fui testemunho dos eventos 

ocorridos nas vidas delas, mas com certeza 

testemunhei cada um dos que aconteceram comigo. 

Para exemplificar vou citar algumas 

sincronicidades que aconteceram quando comecei 

a praticar as afirmações que transformaram minha 

vida e deram origem ao Transformacionalismo na 

década de 1980. 

 Naquele tempo eu ainda não utilizava os 

silogismos e outros recursos que aprendi depois, 
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(Como contei a você nos capítulos anteriores.), ou 

seja, minhas tentativas eram canhestras, mal feitas, 

não tão adequadas quanto serão as suas que serão 

construídas utilizando os conhecimentos a mais que 

adquiri com o tempo e compartilhei com você aqui. 

 É importante que saiba que essas tentativas 

mesmo canhestras, mal feitas e inadequadas, 

funcionaram tanto que transformaram minha vida de 

alto a baixo. 

 Que meu testemunho sirva para motivar você e 

para que compreenda que se eu consegui você 

pode conseguir também. 

 Perceba ao ler o pergaminho com minha 

afirmação que me dedico a servir meus alunos e o 

que faço por eles dificilmente é feito pelos mentores 

da maioria dos cursos voltados à edificação pessoal 

e transformação da vida das pessoas. 

 Peço a Deus que VOCÊ aproveite esta 

oportunidade e o apoio que nunca tive e que você 

recebe ao se inscrever no Transformacionalismo. 

Se eu fosse o Rei Midas, ou o Tio Patinhas, e 

tivesse quarenta acres cúbicos de dinheiro e os 

entregasse a você, estaria lhe dando muito menos 

do que você receberá ao se inscrever em meu 

treinamento do Transformacionalismo (Desde que 

aplique o que aprenderá lá.).  
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 E o que é melhor: aplicando o que irá aprender 

no Transformacionalismo você tem a oportunidade 

de conquistar e ter muito mais do que tiveram o Rei 

Midas e o Tio Patinhas. 

 Um último recado: não acredite em mim, 

inscreva-se no Transformacionalismo, aplique em 

sua vida o que vai aprender lá e constate por si 

mesmo. 

 

SINCRONICIDADES  
VIVENCIADAS POR MIM: 
 

 Minha esposa é testemunha que em minha vida 

ocorrem milhares de sincronicidades, são tantas 

que nem consigo lembrar, mas me recordei de 

algumas para compartilhar com você, leia nas 

próximas páginas: 
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Quando encontrei o livro do Jung: 

 Antes de alcançar o sucesso eu era apenas 

uma pessoa sem muitos recursos e trabalhava como 

instrutor de Kung Fu para poder sobreviver, mas já 

sabia alguma coisa sobre sincronicidades e 

desejando ler o livro do Jung o procurei por algum 

tempo em sebos (Livrarias especializadas em livros 

usados.). 

Em uma dessas buscas entrei na Livraria Treze 

Listras na Rua Aurora no bairro de Santa Efigênia 

em São Paulo e vi sobre uma pilha de volumes um 

livro sobre Huna que também era um assunto que 

me interessava. 

Ao abaixar-me para pegá-lo caiu um livro sobre 

minha cabeça e adivinhe que livro era? 

 

Essa foi a primeira sincronicidade em relação 

ao livro do Jung, mas aconteceu mais uma ainda 

naquele mesmo dia, à noite. 

A bem da verdade é preciso dizer que neste 

momento de minha vida, trinta e poucos anos após 

esse fato, não tenho mais o livro e tive que 
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peregrinar pela Internet para encontrar uma capa e 

publicar aqui para você. 

Naquele tempo eu morava só em uma pequena 

quitinete e quando pude me dedicar à leitura do livro 

depois de ter realizado todas as minhas tarefas para 

aquele dia, liguei a tevê bem baixinho apenas para 

ter um som que me ajudasse a minimizar minha 

solidão antes de começar a lê-lo. 

Não me lembro bem se foi na introdução ou se 

foi no primeiro capítulo do livro, mas Jung narra um 

determinado dia em que ocorrem algumas 

sincronicidades com peixes em sua vida. 

Como não tenho mais o livro pesquisei na 

internet e transcrevo o texto do Jung a seguir: 

"Na manhã do dia 1º de abril de 1949 eu transcrevera uma inscrição referente a uma 

figura que era metade homem, metade peixe. Ao almoço houve peixe. Alguém nos 

lembrou o costume do "Peixe em Abril" (primeiro de abril). De tarde, uma antiga 

paciente minha, que eu já não via por vários meses, me mostrou algumas figuras 

impressionantes de peixe. De noite, alguém me mostrou uma peça de bordado, 

representando um monstro marinho. Na manhã seguinte, bem cedo, eu vi uma outra 

antiga paciente, que veio me visitar pela primeira vez depois de dez anos. Na noite 

anterior ela sonhara com um grande peixe. Alguns meses depois, ao empregar esta série 

em um trabalho maior, e tendo encerrado justamente a sua redação, eu me dirigi a um 

local à beira do lago, em frente à minha casa, onde já estivera diversas vezes, naquela 

mesma manhã. Desta vez encontrei um peixe morto, de mais ou menos um pé (30 cm) 

de comprimento, sobre a amurada do lago. Como ninguém pôde estar lá, não tenho ideia 

de como o peixe foi parar ali."  

Pois é eu estava lendo esse texto e como lhe 

disse eu estava com a tevê ligada e nesse momento 

uma menina, personagem do filme que estava 

passando e que eu não estava assistindo e nem 

sei o título gritou para sua mãe quando ela colocou 
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diante dela um prato com um peixe: “- Pô mãe! 

Peixe outra vez!” E foi o grito dela que me chamou a 

atenção e tive de tempo de olhar para a tevê e 

constatar isto que estou lhe contando! 

Pois é duas sincronicidades no mesmo dia! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Quando estava fazendo um curso em Itatiaia: 

 Não tenho muita certeza da data mas acredito 

que tenha sido no ano de 1993 ou 1994, quando eu 

ainda morava em Niterói, no Estado do Rio e estava 

fazendo um curso de PNL que foi realizado em um 

hotel em Itatiaia. 

 Durante o curso, alguém me emprestou um livro 

importante sobre o tema do curso e resolvi 

fotocopiar o livro. 

Como o hotel não tinha o equipamento 

necessário, desci a serra em direção a uma 

cidadezinha próxima à Dutra e perguntei em um 

posto onde realizavam cópias Xerox naquela cidade 

e me informaram que naquela mesma rua em uma 

farmácia eles tiravam cópias. 

 Estacionei em frente à farmácia e entrei. 

 Antes de lhe contar o que aconteceu assim que 

entrei é preciso que lhe informe que àquela época 

eu era casado com minha primeira esposa, que se 

chamava Maria do Carmo, mas que todos 
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chamavam de Carmo e tive com ela dois filhos, um 

chamado Fábio e o outro Cristiano. 

 Agora você vai entender meu espanto ao entrar 

na farmácia em busca de realizar algumas cópias e 

ouvir um funcionário gritar para uma funcionária:  

“- Carmo, o Fábio ligou e disse que ia buscar 

o Cristiano no restaurante!” 

 Como você viu na descrição da acausalidade 

segundo o site da Wikipédia, o que define a 

sincronicidade é a improbabilidade dos números 

envolvidos ocorrerem e cá entre nós, quais as 

chances de isso ocorrer no mesmo momento em que 

entrei na farmácia (Nunca havia estado naquela 

cidade e não conhecia ninguém por lá.) e aquele 

rapaz citar os nomes de minha esposa e de meus 

filhos e na ordem de suas idades? 

 Os números aqui são espantosos, nem uma 

chance em um trilhão! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Quando estava em um carro na Marginal em São 

Paulo com minha segunda esposa: 

Minha segunda esposa chama-se Marli e é 

Nissei, nascida em uma cidade remota do Estado de 

São Paulo localizada na divisa entre esse Estado e o 

Estado de Mato Grosso. A cidade chama-se Santo 

Anastácio. 
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Nessa ocasião quem dirigia o carro era minha 

mulher e estávamos vindo de Bertioga viajando 

rumo a Sorocaba onde moramos. 

Já estávamos há algumas horas na estrada por 

ser o retorno de uma viagem na época do Natal e as 

estradas estarem congestionadas. 

Havíamos acabado de entrar na Marginal de 

São Paulo e enchíamos o tempo conversando sobre 

banalidades. 

Nesse tempo minha esposa devia estar com 

mais ou menos 57 ou 58 anos e comentou que 

desde que saiu de Santo Anastácio na mais tenra 

infância, nunca havia encontrado ninguém daquela 

cidade exceto seus próprios parentes e comentei 

que certa feita ao retornar de uma de minhas aulas 

do Instituto Nacional de Pós Graduação eu havia 

pego um taxi cujo motorista era de lá. 

Ela me disse que nunca havia visto nenhum 

carro daquela cidade. 

Nesse preciso momento, olhei pela janela e vi 

que o carro que estava à minha direita tinha a placa 

de Santo Anastácio! 

Como o trânsito na Marginal estava lento e 

congestionado, em determinado momento 

emparelhamos com o motorista e abri meu vidro 

para conversar com ele. 
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Ele confirmou que era de Santo Anastácio e 

conversamos durante algum tempo, enquanto 

esperávamos que o trânsito que estava parado 

recomeçasse a andar. 

Durante essa conversa descobri que ele 

conhecia o tio Paulinho Tsutsui, que era o único 

parente de minha esposa que ainda morava por lá! 

Gente! Qual a chance disso acontecer? Durante 

quase sessenta anos ela não tinha encontrado 

ninguém daquela cidade e quando encontra 

alguém esse alguém conhece o tio dela! 

Tá certo, tá certo! Eu concordo! Conhecer o tio 

dela não era um grande feito, pois afinal a cidade é 

muito pequena, mas a sincronicidade não acaba aí! 

Poucos dias depois de ter acontecido essa 

coincidência significativa (Que é outro nome para 

sincronicidade.) estávamos almoçando no 

Restaurante Carmela em Sorocaba e comecei a 

conversar com o gerente que à época era o 

Herivelton Scripchenco e no meio da conversa ele 

nos contou que havia nascido em uma cidade 

pequena na divisa de Mato Grosso próxima a 

Presidente Prudente. 

E adivinha onde ele nasceu? 

Em Santo Anastácio! 
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Você não precisa acreditar em mim, pode 

conferir ele tem uma página no Linkedin! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Bom, vou encerrar aqui o relato de casos de 

sincronicidade para não chatear você, mas 

recomendo que comece a observá-los em sua vida 

para que possa verificar a melhoria de sintonia em 

sua vida que é alcançada pelo simples fato de você 

praticar as afirmações. 

E lembre-se que melhorar sua sintonia 

significa estar no lugar certo, no momento certo, 

para conhecer pessoas certas, oportunidades certas, 

ocasiões oportunas e tudo aquilo que traz a boa 

espécie de sorte e a transformação em sua vida! 

ACONTECEU MAIS UMA 
SINCRONICIDADE AGORA! 
 
 É difícil de acreditar, mas quando eu havia dado 

por encerrado o assunto da sincronicidade e pedia 

uma marmita pelo Zap, a moça do restaurante fez 

uma pergunta e ocorreu este seguinte diálogo 

maluco que transcrevo na página a seguir: 
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 Uma sincronicidade ocorrida agora mesmo!  
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O QUE FIZ POR VOCÊ? 

 Apresentei a você neste modesto livrinho 

apenas um fiapo do conteúdo de meu treinamento 

do Transformacionalismo. 

Este mini curso a respeito de O Segredo da Lei 

da Manifestação chegou ao fim com esta última 

lição.   

Como lhe prometi, nada lhe foi cobrado e você 

recebeu inteiramente grátis os ensinamentos aqui 

contidos.   

Foi para mim um prazer ter tido a oportunidade 

de estar com você através deste livrinho e espero 

que os pequenos conceitos que lhe passei tenham 

sido de alguma utilidade.   

Se, qualquer dia destes, você resolver “dar um 

tranco positivo” em sua vida, faça o treinamento do 

TRANSFORMACIONALISMO.   

Dê esse presente a si mesmo(a), você 

certamente merece! 

            Desejando aprofundar o tema deste livrinho 

faça o curso TRANSFORMACIONALISMO, para 

saber mais a respeito, busque meu outro Mini Curso 

GRÁTIS ENCONTRANDO SOLUÇÃO PARA SUA 

VIDA que você encontra neste link: 

 http://marconatali.com.br/transformacionalismo/ 

http://marconatali.com.br/transformacionalismo/
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Tenha a certeza que nada vai levar você mais 

rápido para a prosperidade e outras grandes 

realizações em sua vida pessoal e profissional 

que o nosso curso do Transformacionalismo. 

            O que você sabe, não tem 

valor algum, o valor está no que 

você faz com o que sabe.”         

                                    Marco Natali 

Desejando ajudar algum amigo, ou amiga, ou 

parente, envie-lhe este curso sobre O Segredo da 

Lei da Manifestação.   

Só lhe peço que mantenha o texto completo e 

não omita sua autoria. 

Ou para ficar ainda mais fácil, envie pelo Zap ou 

por e-mail este link (Basta copiar e colar):  

Receba grátis um e-book edificante, basta clicar aqui. 

 Seguindo este link ele terá acesso grátis a dois 

dos pequenos Bônus que ofereço (Inclusive este.). 

 

 

http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/
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