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Mude A Sua Vida Com A Auto
Hipnose
Se conservar os membros é um problema para você,
aqui estão as respostas. Este livro desafiador apresenta
diretrizes e métodos que funcionam na vida real. Como
lidar com novos membros? Eles precisam de cuidados,
precisam ser treinados, equipados e usados no serviço
do Senhor para se tornarem verdadeiros discípulos.
Fazer discípulos é tarefa da igreja local e não pode
acontecer em nenhum outro lugar. Leia este livro e
transforme sua igreja em uma comunidade de amor.
Você sabia que o cartão de crédito não precisa ser o
vilão da sua vida financeira? E que, pelo contrário, ele
pode te ajudar a organizar as finanças de forma muito
prática? Neste livro, o educador financeiro Thiago
Martello ensina estratégias de ouro e fáceis de aplicar
dentro de sua metodologia. Você vai aprender a
organizar melhor as contas fixas e variáveis, a
economizar no dia a dia e a construir uma base para
começar a investir e pensar no futuro. É um livro para
todo mundo: para quem está começando a estudar
educação financeira, para quem já errou muito e agora
quer acertar, para quem é solteiro e quer construir de
forma certa a sua independência; e para a família que
quer abandonar dívidas e alcançar sonhos. Boa leitura!
Uma casa desorganizada pode lhe causar estresse
subconsciente sem você nem perceber. Marie fala sobre
diversas técnicas que ela desenvolveu para você ser
capaz de organizar a sua casa sem se estressar. As
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suas instruções passo-a-passo ajudarão você a
encontrar alegria, a ser capaz de terminar o que começa
e a relaxar. Esse livro é único por entrar em detalhes
quanto aos problemas mais comuns e críticos com os
quais donas de casa, mães e esposas se preocupam.
Você se surpreenderá sobre o quão pouco conhecidos
alguns desses problemas são.
This is a very different book. It is written for the dreamers
of this world-the people who know that something
different is possible-but who have never had the tools
before., What if I told you that the tools exist? The
possibilities you've always dreamed of are possible! This
book will provide you with a set of practical and dynamic
tools and processes that empowers you to know what is
true for you and who you truly BE. What if you, being
you, can change everything-your life, relationships, body,
money situation. . .and the world?
Nos dias atuais é normal que tenhamos um aparelho
eletrônico para acessarmos tudo o que a tecnologia nos
proporciona para maximizar nosso tempo e facilitar
nossa vida. Mas, em alguns casos, isso pode trazer
consequências irreparáveis para as nossas famílias. O
objetivo desse livro é tentar despertar nas pessoas, que
estão passando por algum tipo de situação, seja
amorosa ou social, e que acham que encontrarão nas
redes sociais a melhor saída para elas. Não se enganem
com isso. Utilizei como exemplo a minha própria história
de vida, que resultou em uma situação desastrosa para
o meu casamento, provocada por redes sociais, fato
este que culminou na dissolução da minha família. Não
quero dizer que a tecnologia não seja saudável e útil
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para acompanharmos a evolução do mundo, mas, se
usada de maneira errada poderá causar grandes
estragos. Espero que com esse livro, consiga salvar,
pelo menos uma família de uma situação catastrófica
como a que aconteceu comigo. Se conseguir atingir
esse propósito já me sentirei satisfeito, pois terei
alcançado o meu objetivo. Penso que, se você ao ler
esse livro se identificou, pare e pense!! Dê um tempo e
faça tudo para recuperar sua família e seu
relacionamento. Por tudo o que ocorreu em minha vida,
relatado ora neste livro, vocês terão a certeza de que
valerá a pena uma reflexão profunda acerca do que as
redes sociais podem fazer e desfazer com as famílias. E
tenha certeza de que vai valer a pena.
"Imagine a sua vida daqui a um ano. Se continuar tudo
igual ao que é hoje, vai sentir-se feliz? Já fiz esta
pergunta a inúmeros clientes, amigos e colegas. A maior
parte deles pensa, abana a cabeça e afirma que não.
Depois, pergunto: - Então o que andas a fazer para
mudar a tua vida? A maior parte fica a olhar para mim
vagamente e murmura baixinho: - Nada." Nada? Mas
porquê? Se a maior parte das pessoas não gosta da
vida que tem, porque é que não a muda? O
psicoterapeuta Jonathan Alpert cedo encontrou a
resposta na sua própria experiência: ele tinha medo de
tudo, desde convidar amigas para sair a falar em
público. Apesar disso, passo após passo, foi
ultrapassando os obstáculos - até se tornar (nas
palavras do New York Observer) no psicoterapeuta mais
requisitado de Manhattan. Como o conseguiu? Através
de um programa muito prático em Cinco Passos, que
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começa com a questão essencial: o que é que eu quero
para mim? Parece fácil de responder, mas não é.
Através dos cinco passos, vamos aprender a clarificar os
objetivos, a perceber que sonhos queremos realmente
realizar, para podemos assim dar "à nossa história" um
final feliz.
Neste livro, o autor nos fala que a vida é feita de
escolhas, e uma decisão bem tomada é aquela feita com
o coração, mas acompanhada de discernimento,
prudência e iluminada à luz da experiência. Muitas
vezes cabe a nós o primeiro passo para deixar de
sermos meros espectadores da vida, como o era
Bartimeu. Cego e mendigo, ele vivia à margem do
caminho na cidade de Jericó, desacreditado. Até que
tomou a decisão de ir, por si mesmo, até Jesus. Como
Bartimeu, você também pode ter a sua vida
transformada e a sua dignidade recuperada. Livre-se da
capa que esconde os seus pecados e assuma essa
verdade: Jesus restaura a vida daquele que Nele crê. E
Ele não faz nada pela metade.
Acredite em você! Você pode muito mais do que
imagina! Quantas vezes você já se pegou com
pensamentos ruins sobre você mesmo, desiludido e
desanimado? Quantas vezes encontrou problemas que
pareciam impossíveis de resolver, pessoas que tentaram
te desanimar ou te fazer desistir dos seus sonhos?
Todos os dias temos que enfrentar problemas que não
gostaríamos de ter. Mas, acredite... a grande maioria
deles fomos nós que os criamos ou deixamos que
chegassem até nós. Portanto, temos o poder de permitir
que alguém faça algo conosco, assim como também de
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impedir que isso aconteça. Mas, para que saibamos lidar
com esses problemas, precisamos entender como a vida
funciona, como as coisas acontecem e por que
permitimos que seja assim. Mais importante ainda,
precisamos ter certeza que podemos reagir e mudar! E
que isso está nas nossas mãos. Ninguém pode fazer
isso por você. A luta é sua! Este livro vai te ajudar a
entender e a enfrentar os problemas cotidianos e a
vencê-los. Sim, vencer uma luta de cada vez até vencer
a batalha. Vencer uma batalha de cada vez até vencer
hábitos e situações que possam estar te impedindo de
chegar aonde deseja. Este não se trata de um livro
motivacional daqueles: vai lá.... você consegue! Trata-se
de um manual de administração com atividades práticas
que te auxiliarão a atingir os seus objetivos, mas com os
dois pés no chão. Leia, reflita e aja! Faça as atividades
propostas e veja que a maior dificuldade era vencer a si
mesmo.

A teoria da justificação pela fé é dinâmica. Uma vez
que a entenda, você nunca mais será o mesmo.
Mas a teoria não é suficiente. O poder real vem
quando você a experimenta por você mesmo. Leia e
obtenha essa experiência ainda hoje!
O livro divide-se em duas partes - 'O dinheiro e a
mente' e 'Assumindo o controle'. Nele, a autora
ajudará a leitora a aperfeiçoar seu relacionamento
com o dinheiro, para que - fique menos estressada;
melhore sua qualidade de vida; sinta-se no controle
de suas finanças; pare de discutir sobre dinheiro
com seu companheiro(a); lide de maneira mais
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eficiente com seus filhos sobre essa questão;
reconheça os obstáculos psicológicos que a estão
impedindo de alcançar suas metas financeiras;
entenda os princípios-chave envolvidos na
construção de um patrimônio.
Você já se perguntou por que algumas pessoas
parecem ter tudo facilmente e outras não? Saiba
que tudo o que você tem hoje é resultado direto de
seus pensamentos, crenças e expectativas. Muitas
pessoas querem transformar suas vidas, mas
poucas estão dispostas a fazer um conjunto simples
de exercícios de modo constante durante um
período. Você pode planejar e criar sucesso e
felicidade adquirindo hábitos que o ajudem no
caminho para suas metas. Nesta obra, descubra
como assumir o controle e a total responsabilidade
de sua existência e como alguns pequenos passos
todos os dias podem mudar tudo. E aprenderá o que
é necessário para alcançar o estilo de vida que você
sempre desejou. Este conteúdo baseia-se em
ciência, neurociência, psicologia positiva, exemplos
reais e contém exercícios para gerar rapidamente
impulso para uma rotina mais plena. Trinta dias
podem realmente fazer a diferença se você fizer as
coisas de modo consistente. Este livro não é apenas
para você ler. Para fazê-lo realmente funcionar,
você deve se empenhar nos exercícios que ele
propõe.
O que você entende por sucesso? O que você está
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fazendo hoje para alcançar o seus maiores
objetivos? Nós somos fruto das experiências que
tivemos e da forma como aprendemos a lidar com
cada uma delas. Essas experiências geram em
nossa mente várias crenças as quais alimentamos
ao longo da vida, essas crenças modificam a
imagem que temos sobre nós mesmos. Nesse livro
você vai entender como esse processo acontece e
saberá também o que fazer para conquistar o
crescimento pessoal se transformando em uma
nova pessoa. Por meio de abordagens importantes
como, estudos de Piaget e Pavlov, crítica à teoria da
Hierarquia das Necessidades, de Abraham Maslow
e a proposta de uma nova forma de relação entre
essas necessidades, proponho uma nova relação
entre as necessidades básicas de forma harmônica.
Após essa leitura você vai compreender como
alcançar a Maturidade Emocional através dos três
pilares e dos nove alicerces necessários para o
crescimento pessoal e para a conquista do sucesso.
Entenda como aplicar a autorresponsabilidade, auto
aceitação e a auto motivação em si mesmo
independente de fatores externos. Entre nessa
leitura e descubra como isso pode transformar você
em uma nova pessoa e mudar a sua vida.
Há pelo menos uma preocupação comum a todos os
viajantes, seja você um daqueles que começam a
programar o roteiro meses antes da partida ou dos
que pegam uma mochila e saem por aí sem destino:
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sem uma boa saúde é impossível aproveitar uma
viagem. Este guia traz dicas preciosas para você
embarcar em um avião, carro, navio ou trem bemdisposto, com o corpo e a mente em dia. Para isso,
não se deve esquecer a regra número 1: fazer um
check-up completo antes de partir, prevenindo
surpresas desagradáveis ao longo do passeio. E se
um imprevisto acontecer, você encontra aqui uma
relação de medicamentos para tratar as doenças
mais comuns, além de dicas de sites e um glossário
português/inglês com termos da área da saúde que
irão ajudá-lo a ter uma viagem tranquila e prazerosa.
COMO USAR SUA MENTE PARA TER SUCESSO
NOS NEGÓCIOS, RELACIONAMENTOS E SAÚDE.
O que você espera da vida? Quais as provas de que
suas atitudes estão colaborando com o futuro que
deseja? Seus pensamentos podem se tornar sua
maior força na construção de uma vida plena ou
podem conduzi-lo pra uma vida limitada e vazia.
Utilizando estratégias práticas de Coaching e PNL,
este livro fornecerá as ferramentas para fortalecer
ideias positivas e enriquecer sua vida. Além de
recursos para lidar com obstáculos que impedem o
sucesso, esta obra permite que o leitor elabore um
plano de metas, fazendo com que sua vida tenha
um novo significado.
Como usar o relógio biológico para perder peso,
reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e
energia. "Dr. Suhas revela os benefícios de viver
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uma vida alinhada com os ritmos naturais do corpo.
Passando longe das dietas da moda e das soluções
rápidas, ele oferece sugestões reais de mudanças
saudáveis, simples e viáveis." – Dr. Anand Dhruva,
professor da faculdade de medicina da Universidade
da Califórnia Hábitos como pular refeições, exercitarse no meio do dia, trabalhar até tarde e tentar
"recuperar o sono" no fim de semana atrapalham o
ritmo natural do organismo e podem gerar
consequências graves para nossa saúde. Nosso
relógio biológico determina os horários mais
propícios para as principais atividades do dia a dia.
Ao fazer pequenas mudanças na rotina – como
almoçar ao meio-dia, desligar os aparelhos
eletrônicos às 20h e fazer exercícios antes do café
da manhã –, podemos administrar com mais
facilidade o peso, o sono, o estresse, a inflamação e
muito mais. Combinando a antiga sabedoria
ayurvédica com as mais recentes pesquisas
científicas na área da cronobiologia, Dr. Suhas
Kshirsagar explica como sincronizar nossa
programação diária com o ciclo natural de luz e,
assim, fazer com que todo o sistema trabalhe com
menos esforço. Com dicas nutricionais, informações
sobre a ciência do sono e testes para identificar seu
tipo de corpo e seus padrões de comportamento,
Mude seus horários, mude sua vida apresenta o
cronograma ideal para suprir suas necessidades
específicas de nutrição, trabalho, repouso e
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exercício.
Conhece a Lei da Atração? Já ouviu alguém falar
sobre isso como um grande segredo do poder de
mudar a realidade, desencadeando forças
inimagináveis? Ou talvez tenha lido algo sobre isso,
decidindo que não são para você. Ou, talvez,
gostaria de saber mais, ou o suficiente para ser
capaz de fazer verdadeiros milagres em sua vida
cotidiana. Pelo contrário, há anos que tenta e, como
não funciona com você, decidiu deixar para lá, pois
afinal de contas, é uma verdadeira bobagem. Isso
seria uma pena, porque a Lei da Atração não existe
somente a despeito de qualquer dúvida razoável,
mas a razão pela qual ela não funciona com você é
muito mais fácil de entender e eliminar do que pode
pensar. E desistir justamente agora, poderia
significar perder uma grande oportunidade de
mudança em todos os aspectos da sua vida.
Imagine ter o seu próprio treinador pessoal a
ensinando a jogar com o Universo de modo a
conseguir o que quer. Quando não funciona, explica
o porquê, quando você cai, a ajuda a se levantar,
quando está cansada, a encoraja e a guia para a
vitória final! É disso que se trata este livro. O
personal trainer que a ensina a usar a Lei da
Atração e explica porque nunca funcionou antes.
Tornar-se consciente de suas crenças e resistências
significa compreender o que a impede de realizar
seus desejos. Compreender como funciona a Lei da
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Atração e, acima de tudo, quais são os mecanismos
que a impedem, significa apoderar-se do maior
segredo do Universo e aprender a usá-lo. Estes
jogos que apresento aqui são especialmente
pensados para acompanhá-la num caminho de
crescimento contínuo. Enquanto muitos manuais
sobre a Lei da Atração oferecem alguns jogos para
fazer, mas consideram que não haja resistência,
este livro não só introduz aos jogos, como também
oferece-os em uma sequência projetada no sentido
de gradualmente mudar suas crenças limitantes e
trabalhar em diferentes áreas. Há um percurso por
trás destes jogos aparentemente simples. Na
verdade, se parte da consciência de si mesma, seus
desejos e suas crenças, para só então agir sobre
desejos e crenças individuais, divididos por áreas.
Os jogos são divididos em blocos, no início dos
quais vou explicar o mecanismo, em qual área você
vai trabalhar e quais crenças vai mudar. Este pode
ser o jogo mais importante da sua vida, aquele que
a fará perceber todos os seus desejos. A sua única
tarefa é desejar e sonhar. Está pronta para jogar?
Este livro vai mudar a sua vida. Se você procura
respostas concretas com exemplos reais que o
ajudem a atravessar esta fase difícil da sua vida,
então este é o livro certo para si. Leia e aconselhe-o
a outras pessoas que poderão estar a passar por
períodos conturbados. Mude a sua vida e ajude
outros a mudar também. Acredite em si, só você
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pode começar a muda agora mesmo a sua vida!
INTRODUÇÃO Muitas vezes nos deparamos com
determinadas dificuldades financeiras que
impossibilitam de realizar nossos sonhos, como a
compra de uma casa, uma viagem ou até mesmo
ajudar um filho ou uma filha. E é nestes momentos
que uma boa educação financeira faz falta, para que
possamos ter um orçamento equilibrado e gerar
uma reserva financeira. [...]
Foque-se nos seus objetivos com o poder da
sugestão. E acabe de vez com o stress.A maior
parte de nós até sabe o que quer. Queremos perder
os quilos a mais. Ou deixar de fumar. Ou mudar de
emprego. Ou ter paz interior. Agora a pergunta que
vale milhões é esta: se sabemos o que queremos,
porque é que não o fazemos? A resposta está no
inconsciente. É lá que se escondem as “forças de
bloqueio” que nos impedem de progredir. É como se
o inconsciente fosse uma discoteca e a nossa
própria mente fosse o porteiro difícil. E é justamente
aí que a auto-hipnose entra em acção. Numa sessão
de 15 minutos podemos criar as condições de
relaxamento que nos permitem aceder ao
inconsciente. Vamos lá dar uma voltinha, e quando
“acordamos” somos outra pessoa – livre de
conflitos interiores, relaxada, em paz. Miguel Cocco
mostra-nos neste livro como o processo é simples.
Primeiro explica-nos a ciência, ou seja, o
funcionamento do cérebro. Depois ensina-nos,
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passo a passo, as melhores maneiras de darmos a
volta ao porteiro da discoteca. Por outras palavras,
mostra-nos como podemos hipnotizar-nos a nós
próprios, onde e quando quisermos.Como veremos
não são precisos pêndulos, nem palavras mágicas,
nem sequer fechar os olhos. O que a auto-hipnose
oferece são técnicas de relaxamento, de expansão
de consciência, que nos conferem uma enorme
leveza e bem-estar. E as condições ideais para
reprogramar a nossa mente, nos livrarmos do stress
e da ansiedade e atingirmos o nosso
objectivo.Miguel Cocco é licenciado em Psicologia e
pós-graduado em Hipnose Clínica Experimental pela
Faculdade de Medicina de Lisboa. É especialista em
Hipnose Conversacional, investigador em Ciências
Humanas e autor de diversos programas de
hipnoterapia. Foi palestrante convidado em diversos
países, entre os quais os EUA, Brasil, Espanha e
Inglaterra, tanto em universidades como em
conferências internacionais. Co-fundador da
Associação de Hipnose Clínica de Portugal (AHCP)
e é hoje membro da IMAGINAL, Associação
Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental.
Neste pequeno livro, de contedo fcil de assimilar e
leitura prazerosa, o leitor encontrar, de forma
concisa, um meio muito simples para mudar de vida,
mudar para melhor. Nele, o autor mistura conceitos
de administrao com filosofia, citando os pontos
mais bsicos e crticos que o leitor precisa trabalhar
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para que sua vida se torne melhor. Trata-se de um
compilado de conceitos de desenvolvimento pessoal
voltados para o entendimento de alguns pontos
crticos que visam tornar a vida mais leve e fcil de
se viver.
An eye-opening handbook from a leading Ayurvedic
physician that blends cutting-edge science on "clock
genes" with ancient eastern wisdom to help us
understand how to harness the power of
chronobiology to effortlessly lose weight, sleep
better, exercise stronger, reduce stress, and boost
our wellbeing. "It’s not you, it’s your schedule."
Does it sound like magic? It’s not. We’ve all heard
of circadian rhythms—those biological processes that
give us jet lag and make us night owls or early birds.
But few of us know just how profoundly these diurnal
patterns affect our overall health. Bad habits like
skipping meals, squeezing in workouts when it’s
convenient, working late into the night to maximize
productivity and then trying to "catch up" on sleep
during the weekend disrupt our natural cycles. A
growing body of research on chronobiology reveals
just how sensitive the human body is to these
rhythms all the way down to the genetic level. Our
"clock genes" control more than we realize, and
small changes can make the difference between
battling our bodies, and effortlessly managing
weight, sleep, stress, inflammation, and more.
Marrying ancient Ayurvedic wisdom with the latest
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scientific research, Dr. Suhas Kshirsagar’s holistic
step-by-step 30-day plan gives you the tools—and the
schedule—you need to transform your life. With
diagnostic quizzes to determine your specific mindbody type, you will learn to adapt you schedule for
effortless wellness for life.
Conteúdo exclusivo: o relato de uma brasileira que
largou tudo e mudou completamente de carreira e
de vida. ADMITA. Você às vezes fantasia sobre
viver uma vida completamente diferente. Você às
vezes olha para cada segunda-feira que começa
com a sensação de que tudo não é tão incrível
quanto você tinha planejado (ou seria
frequentemente?). Você sonha com a ideia de que
poderia estar fazendo outra coisa, vivendo outra
coisa. Largar tudo não vai te inspirar a jogar tudo
para o alto de repente. Ele vai te mostrar como fazer
a transição, seja para encontrar uma profissão nova
– mesmo que seja para uma área completamente
diferente da sua – seja para morar em um outro
continente. Largar tudo conta mais de 60 histórias
inspiradoras de pessoas que tor¬naram suas
fantasias realidade. O advogado que hoje dirige uma
escola de surfe na Nicarágua, a mulher que
começou uma marca de beleza quando chegou à
idade da aposentadoria, o presiden¬te de estúdio
cinematográfico que vendeu tudo o que tinha para
se mudar para o outro lado do mundo e abrir uma
instituição de caridade. Trocar de carreira nem
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sempre tem tanto a ver com trabalho quanto tem a
ver com mudar sua vida.
Mude Sua Vida, Mude o Mundo' é uma uregente
mensagem de esperança, que contém a solução
para o estado de crise em que nos encontramos
hoje, quando a guerra, o terrorismo e os desastres
econômicos provocam dor e sofrimento por todos os
continentes. Este livro é um chamado para nos fazer
despertar para a verdade de nossa ascendência,
para que todos nós, como irmãos, possamos
recostruir nosso planeta e transformá-lo numa Terra
de paz, prosperidade e felicidade.
What really drives you? What is the voice of your
Daemon? What is your gift and your purpose are?
And what will you do with them? In this inspiring
book, filled with personal and professional journeys,
Schnaidman invites us to reflect about our role in the
world, how we can find it and most importantly: how
to have a positive impact. He suggests that true
success is not the one which is only adorned with
titles and professional achievements. It is something
much bigger, which brings us a feeling of well-being
and personal fulfillment. As great philosophers have
already said, our ideal as human beings is to obtain
happiness. This is only long-lasting when we live
aligned to our values and purpose and in service to
the common good. Mauro Schnaidman is a global
citizen and a recognized business leader. He is a
board member of several international companies,
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an investor and an advisor to CEOs around the
world. His previous positions include CEO of Jafra
Cosmetics International, president of Sara Lee in
Europe, and senior roles at AOL, Unilever, Pepsico
and Revlon. He is also a member of Endeavor and
Instituto Êxito, two nonprofit organizations that
support entrepreneurs of high impact. His passions
include exploring the world, learning about different
cultures and communities, reading the complex
theories of Carl Jung, the books of Kaballah, and
meditating. He lives between Miami, New York,
Barcelona and São Paulo.
Nem sempre construir bons hábitos ou modificar os hábitos
ruins é uma tarefa fácil. Muitas pessoas tentam ser mais
disciplinadas e organizadas e se frustram com muita
facilidade. Quem nunca começou uma nova dieta na
segunda e parou na quarta-feira? Quantas pessoas
prometem parar de fumar no início do ano e findam o ano
com o mesmo vício? Nessa obra, eu quero convidá-lo a
aprender uma técnica incrível que vai mudar os seus padrões
de hábitos e te fazer vencer em qualquer área da vida.Está
preparado para mudar os seus hábitos e mudar a sua vida?
Change your life in 7 daysLeyaMude a sua vida com a lei da
atraçãoMas primeiro desbloqueie crenças limitantes que
sempre lhe impediram de ter sucesso!Simona Ruffini
A principal idéia para a produção deste livro surgiu depois de
perceber como as crenças dos outros estavam
constantemente me fazendo perder dinheiro e atrasando
minha vida no que diz respeito a alcançar meus objetivos,
levando-me a falir nos negócios que acabara de iniciar. A
conscientização para esse fato foi extremamente frustrante,
mas também difícil de controlar por várias razões, a saber,
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porque nem sempre podemos detectar quem são essas
pessoas e também porque, mesmo que possamos reconhecêlas, podemos não ser capazes de removê-las da nossa vida.
A única maneira de resolver esse problema efetivamente
consiste na criação de um sistema que pode reorganizar os
diferentes padrões de nossa existência de uma só vez
através dum enfoque em apenas uma área, de preferência
de natureza material, como é o caso do dinheiro. O conteúdo
apresentado aqui parte da premissa de que, se nossos
pensamentos interferem em nosso destino, os pensamentos
de outras pessoas, que operam por padrão, podem ter uma
influência maior sobre esse destino. Você já reparou como
algumas pessoas ficam felizes quando você falha, como se já
estivessem esperando isso? Ou quão simpáticas algumas
pessoas parecem ser quando você é pobre? Eles são os
mesmos que ressentem sua felicidade e abundância quando
mais tarde na vida se torna bem-sucedido, e depois
reivindicam as coisas mais absurdas para provar que você
não é digno daquilo que obtém, e isso, enquanto encontram
desculpas para se afastarem de sua realidade. Este
paradigma social é tão óbvio que outro, contrariando esse
comportamento comum, também precisava estar presente.
Encontrei tal paradigma e depois decidi criar um sistema para
me ajudar a aplicá-lo. Depois de ver os resultados imediatos
se manifestando em minha própria vida, até mesmo quando
estava criando este livro —devido ao fato de estar lendo os
exercícios em minha mente enquanto preparava o conteúdo
— concluí que a aplicação deste sistema seria muito útil para
a minha comunidade de leitores.
Você está procurando a felicidade? Você está lidando com
estresse, ansiedade ou mesmo depressão? Você sente
claustrofobia e opressão em sua própria casa? Se você
respondeu SIM a qualquer uma dessas perguntas, este livro
pode ajudar! O minimalismo é um modo de vida que permite
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que você se torne feliz com menos, libertando-se do mundo
consumista em que vivemos. Isso ajuda a aliviar o estresse e
a ansiedade, além de evitar a depressão. Quando você vive
um estilo de vida minimalista, ele permite que você procure a
felicidade no lugar de tentar preencher o vazio com objetos.
Isso ajuda a impulsionar seu sistema imunológico, simplificar
sua vida, aumentar sua produtividade e ajuda você a tornarse mais feliz e saudável rapidamente. Você não terá
problema em tomar as medidas necessárias para se
comprometer e manter um estilo de vida minimalista com
este guia abrangente, para reduzir a desorganização e
mudar a sua vida.
EMDR is the fastest and most efficient evidence-based
therapy available today. It has resulted in 80-90 percent
recovery from PTSD in five to twelve hours and was found to
be much faster than cognitive behavior therapy. EMDR is the
perfect solution for people who are tired of going through long
years of therapy for distress or psychological barriers, those
who are considering therapy but are daunted by the long-term
commitment, those who have found out that awareness,
willpower, and determination are not enough for change, and
those who want a deep psychological change in an extremely
short period of time. As psychiatrist and professor Bessel A.
van der Kolk said, “The speed at which change occurs during
EMDR contradicts the traditional notion of time as essential
for psychological healing.” The EMDR Revolution educates
readers about a revolutionary psychotherapy called EMDR,
which stands for Eye Movement Desensitization and
Reprocessing. The main parts of the book include a series of
case studies and each case study includes lessons that
readers can apply to themselves for better understanding of
oneself and human nature.
Esse talvez seja o melhor livro já escritor na história da
humanidade, Como Ser Uma Pessoa foda aborda deste a
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mentalidade até os hábitos que as pessoas fodas fazem
diariamente, esse não é um livro que você ler e fica só na
teoria é um livro prático porque só agindo, colocando em
prática vai fazer você mudar de vida e nesse livro Pedro
Xavier mostra tudo passo a passo para uma transformação
pessoal, tudo que você precisa é ler e colocar em prática. No
livro você vai aprender a mentalidade de uma pessoa foda,
como eles pensam, e principalmente os hábitos, você
também vai aprender como desenvolver uma confiança que
ninguém irá abalar você, e o melhor de tudo, na prática. Esse
livro foi escritor a partir de vários anos de estudo e
experiência do autor, portanto, o conteúdo que você irá
aprender nesse livro vai ajudar você, isso é garantido.
O método NEOMINDFULNESS® é um curso de relaxamento
e meditação criado para ocidentais e tem base científica,
uma vez que são utilizados os recursos e ensinamentos da
Física Quântica, Neurociência, Neurofisiologia da Meditação
e da Programação Neurolinguística. Neste livro, você
conhecerá um treinamento que resulta no equilíbrio das
energias mentais e físicas e muda para melhor os padrões de
bem-estar e qualidade de vida, proporciona desenvolvimento
pessoal e crescimento intelectual. Você sabia que: - A
meditação é a única forma que nós humanos temos para
atingir o equilíbrio da mente e do corpo? - Que nem mesmo a
ciência descobriu meios diferentes para alcançarmos tal
equilíbrio? - Que a ciência não conhece outros caminhos
para atingirmos outro estado de consciência? Só a
meditação levará você ao mindfulness que é o estado de
atenção plena. Tudo isso você alcançará com facilidade por
meio do NEOMINDFULNESS®. A prática do
NEOMINDFULNESS® possibilitará evitar ou acabar com o
estresse, insônia, ansiedade, depressão e muitas outras
doenças da vida moderna. NEOMINDFULNESS® é um
método de meditação completo, inovador e fácil. Comece já a
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ter mais qualidade de vida! Você viverá mais e melhor!
Chegou o roteiro que ensina você a ver a vida com outros
olhos, pensar positivo e alcançar o caminho da felicidade.
Paulo Valzacchi, autor deste livro, mostra que o caminho
certo está ao nosso alcance, e mais perto do que pensamos
– basta mudar nossa mente, e aprender a pensar da maneira
correta. Com uma linguagem simples e mostrando casos de
pessoas que mudaram suas vidas apenas aprendendo a
pensar diferente, o autor mostra neste livro que ajudar a si
mesmo, todos os dias, é o ponto-chave para quem deseja
alcançar uma vida verdadeiramente plena.

As meninas que vieram das estrelas um romance
fantstico que inclui factos verdicos. O autor construiu
uma maravilhosa histria de Amor, fazendo uso dos seus
conhecimentos fruto de mais de dez anos de estudo de
Parapsicologia e cincias do Paranormal em geral, bem
como de importantes informaes que obteve nas
investigaes em que participou sobre os raptos de Joana
Cipriano e Madeleine McCann. O livro foi escrito em
especial memria das trs esplendorosas crianas com as
quais e pelas quais mais trabalhou: Francesca Orofino,
Joana Cipriano e Madeleine McCann. The little girls that
came from the stars is a fantastic adventure book which
includes non-fictional facts. The author has created a
marvellous Love story, making use of his knowledge of
more than ten years of study of Parapsychology and
Paranormal sciences in general, as well as of important
information gathered during the investigations he has
participated concerning the kidnappings of Joana
Cipriano and Madeleine McCann. The book was written
in special memory of the three wonderful children with
whom and for whom the author has worked more:
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Francesca Orofino, Joana Cipriano and Madeleine
McCann.
Mude sua vida hoje mesmo! O objetivo deste livro é que
você, leitor, tenha uma viagem rápida para dentro de
você mesmo e que ao final da leitura tenha novas e
diferentes visões sobre a vida. Mude seus pensamentos,
hábitos, atitudes, crenças e consequentemente toda sua
vida irá começar a mudar imediatamente. Com esses
simples passos contidos neste livro sua vida vai mudar
com toda a certeza do Universo! Acredite, pense, mude,
aja!
DESCUBRA O PODER DA GRATIDÃO E MUDE A SUA
VIDA EM 24 HORAS Quantas vezes você reclamou de
algo hoje? Já parou pra pensar como é difícil ser grato e
como focamos muito mais a nossa atenção nos
problemas e não nas soluções? Este livro lhe propõe o
seguinte desafio: passe um dia (24 horas) sem reclamar.
Para realizá-lo, você precisará registrar o horário em que
iniciará o exercício. E não será preciso registrar quantas
vezes você viola seu comando porque, a cada vez que
você o fizer, deverá reiniciar a contagem do tempo.
Segundo os autores, a principal função deste exercício é
tornar-nos conscientes de que a ingratidão é o padrão
natural do ser humano. Além dele, você encontrará aqui
mais seis exercícios de gratidão e mudará para sempre
a maneira como encara os seus problemas.
Sabe porque VOCÊ está lendo isso aqui AGORA, a
sinopse deste LIVRO? Sabe como VOCÊ veio parar
AQUI nesta página da internet AGORA, neste exato
momento? Eu te respondo: VOCÊ criou este momento!
Não ACREDITA? SIM! Isso mesmo! Foi VOCÊ quem fez
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com que ESTE LIVRO estivesse AQUI, bem AQUI e
AGORA, neste exato momento! Pode até parecer que
não foi você quem fez isso, mas foi. COMO? Com a
física quântica. Você DUVIDA? É comum as pessoas
usarem a física quântica, sem nem se darem conta
disso, sem estar conscientemente a par dessa situação!
A física quântica (se achar essa expressão muito
mirabolante, leia apenas como ciência) diz que: nada do
que é observado, deixa de ser afetado pelo observador .
Então essa situação foi criada sim por VOCÊ mesmo,
conscientemente ou não, intencionalmente ou não. Mas
de fato foi VOCÊ quem fez, isso eu posso lhe assegurar
que sim! Você atraiu, este Livro para junto de si, fez com
que Você mesmo ficasse ciente Dele e Sua existência, e
em breve o estará lendo - tudo isso por conta de um
profundo desejo inconsciente Seu!!! Nada disso
aconteceu por sorte! Mais o mais importante é
RECONHECERMOS ISSO e depois TERMOS A
CAPACIDADE de TOMAR as MEDIDAS QUE
SABEMOS QUE TEMOS QUE TOMAR, ou seja, atitude,
TEMOS QUE FAZER O QUE SABEMOS QUE TEM
QUE SER FEITO, pois NINGUÉM FARÁ a SUA PARTE
por VOCÊ! Então CORRA! RÁPIDO!!! E NÃO PERCA
MAIS TEMPO, em seguida, dê o primeiro (Grande)
passo da Sua Vida, Faça a sua parte, tome a iniciativa,
fique Feliz e SE PREPARE, para SENTIR AS
MELHORES SENSAÇÕES que um passeio na
montanha-russa mental, que você está prestes a
EXPERIMENTAR, irá te proporcionar quando você
INICIAR a LEITURA DESTE LIVRO!!! AGORA, Tudo é
Possível!!! Aperte os cintos e Boa Viagem, nessa
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AVENTURA que começa AGORA na Sua Nova Vida!!!
Em outras palavras, o impulso de escolher este livro
pode te dar a impressão, de ter tido origem na sua
escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro
primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse e
só depois a sua mente consciente seguiu o sinal com
uma intenção declarada, algo como: “Este livro parece
interessante. Acho que vou ficar com ele.” Você poderia
ter escolhido não ficar com o livro, algo que você teria
racionalizado de alguma outra maneira, mas você não
poderia controlar a origem do sinal propriamente dito
que estava te encorajando a agir. Sei que é difícil
acreditar nisso. De acordo com Claxton: “Nenhuma
intenção jamais se origina na consciência; nenhum
plano jamais é preparado ali. As intenções são lampejos
nos cantos da consciência para indicar o que talvez
esteja prestes a ocorrer.” O que me perturba é o
seguinte: mas de onde veio o pensamento? Isso é
surpreendente. Vir a compreender que as intenções não
são de modo nenhum uma escolha minha foi um
choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava
fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a
verbalização de um impulso que já estava em atividade
no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o
que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse a
intenção? Na realidade, perguntei mais: “então Quem
está no comando?” (Você vai gostar de ler sobre isso!)
ISSO é Garantido ! CUIDADO! Esse Livro não é para
TODOS!!! O problema está em nós mesmos, que
teimamos em complicar coisas simples, transformando
em algo muito complexo e utilizando desculpas para não
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colocar em prática. Mas VOCÊ já pode
EXPERIMENTAR isso IMEDIATAMENTE!!! A grande
questão é como vemos as coisas: Opção 1º - É muito
complicado: (VISÃO ERRADA); Opção 2º - Isso É super
simples: (VISÃO CORRETA). Tudo depende de como
conseguimos PERCEBER o VALOR que algo tem, e que
ISSO pode resolver um problema que temos. A fase
inicial da drástica e radical mudança na sua vida,
começa AGORA, lendo este livro. A fase final SÓ
DEPENDE DE VOCÊ! O roteiro está aqui à sua
disposição, só precisa ser seguido a risca, leia com
muita atenção, e SEJA MUITO FELIZ!!! Utilizando como
exemplo ESTE LIVRO, você pode enxergá-lo como um
simples livro que custa muito caro ou como um material
que pode te ajudar , te ensinar… Enfim, a MUDAR A SUA
VIDA, o que tornaria o preço muito insignificante,
comparando com o valor das DESCOBERTAS contidas
neste livro. Mas vamos voltar ao assunto do Livro: Volto
a dizer, e ISSO é MUITO IMPORTANTE, preste
bastante ATENÇÃO: ESSE LIVRO não é para qualquer
um! Pois o que VOCÊ vai ler AQUI irá explodir a SUA
mente!!! Não acredita ENTÃO VEJA: VOCÊ está feliz
com os rumos que tua vida está tomando? Já alcançou
as coisas que sempre sonhou? VOCÊ não DEVE
SABER SOBRE ISTO, mas ... Se em alguma das
perguntas, respondeu não, pare tudo que está fazendo e
adquira agora mesmo o Livro: Use Física Quântica e
Mude a Sua Vida Agora!!! Seja Feliz e Realize todos
Teus Sonhos! Embora isso possa soar um pouco
rebuscado, eu vou provar PARA VOCÊ que cada
palavra é verdade. Portanto, tome poucos minutos e leia
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esta página. Porque você está prestes a descobrir,
algumas coisas incríveis, incluindo ... como ter UMA
VANTAGEM CONSIDERÁVEL sobre os outros. Leia o
LIVRO e SURPREENDA-SE! Este é o momento da tua
jornada de Viver na Excelência, ISSO é o MAIS
IMPORTANTE! Com CERTEZA, mas você não tem
muito interesse nisso, não é mesmo, ou tem? :) Você
pode Agarrar essa oportunidade Agora sem correr risco
nenhum, aprender com quem já sabe gerar resultados e
transformar a sua vida completamente. Agora é a hora
de você tomar a sua decisão, o que eu quero te dizer é
isso, essa escolha é sua. Bom, espero que você goste
tanto quanto eu gostei, comece agora a mudar sua vida,
acima está o link para você DAR o seu PRIMEIRO
PASSO, e TOMAR UMA INICIATIVA de uma vez por
todas na sua vida! PARE TUDO, O QUE ESTAVA
FAZENDO ATÉ AGORA!!! STOP!!! LEIA AGORA!!! Aqui
está a história e porque ele é muito IMPORTANTE para
você ... Mas este livro é mágico? NÃO! Então qual é a
fórmula secreta? Em breve VOCÊ vai DESCOBRIR,
incríveis novidades ainda mais CURIOSAS. Apenas
LEIA o que está para vir A SEGUIR: Aprenda a Viver na
Excelência, Seja FELIZ e Realize todos Teus Sonhos!
Como alterar deliberadamente a sua própria realidade
para que você possa desfrutar da riqueza ... sucesso ...
saúde ... e todas as coisas boas da vida começando
agora! Acha isto impossível? Leia o LIVRO e
SURPREENDA-SE! Não perca nem mesmo mais um
segundo, LEIA AGORA MESMO o Livro: Use Física
Quântica e Mude a Sua Vida Agora!!! Seja Feliz e
Realize todos Teus Sonhos! Aqui está algo interessante
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... Na vida nós Sempre temos 2 escolhas: 1- Fazer o que
sabe que deve ser feito, focado e sabendo aonde VOCÊ
quer chegar! 2- Desistir e continuar tendo a mesma vida
de sempre. Este momento da tua jornada, para Viver na
Excelência, é o MAIS IMPORTANTE. Não importa qual
é o teu sonho, não importa quanto dinheiro ele custa.
Tanto nas viagens mais curtas, como nas mais longas, é
preciso LIGAR O CARRO e começar a andar. É preciso
começar! Não é mesmo? FAÇA UM COMPROMISSO
CONTIGO MESMO, AGORA! O Segredo do Sucesso é
CONSISTÊNCIA. Quem tem mais Sucesso na vida, não
é quem tem mais sorte, e sim quem mais SE DEDICOU,
quem mais APRENDEU e PRINCIPALMENTE QUEM
COMEÇOU! Agora VOCÊ precisa ACELERAR O
CARRO!!! Encontrar e aprender as verdadeiras técnicas
sozinho é quase impossível. Não importa quem você é.
A simples verdade é que elas não estão disponíveis
para você agora ... mas, a não ser que ... Você descubra
... Os segredos pouco conhecidos que Eles não querem
que VOCÊ SAIBA ... Albert Einstein disse que o tempo é
relativo. Portanto não importa quantas horas você leve
para LER ESTE LIVRO. Ainda sim, será uma
EXPERIÊNCIA INCRIVELMENTE ÚNICA, de qualquer
jeito! LEMBRE-SE DISTO! VOCÊ VAI GOSTAR MUITO
do que vem a seguir. VOCÊ não ACREDITA??? ENTÃO
VEJA, COM SEUS PRÓPRIOS OLHOS !!! Você JÁ
FICOU muito IMPRESSIONADO, FASCINADO,
OBSECADO por algo antes, alguma vez em sua vida???
LEMBRE-SE disso, pois AGORA: No resto do LIVRO,
EU vou te revelar ... Estes “Segredos” são
completamente desconhecidos pela população em
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geral!!! Além disso, e isto é realmente importante: Todo
o programa está estruturado em um passo-a-passo
lógico, fácil de entender e fácil de aplicar, para produzir
resultados fantásticos em situações do mundo real! Não
tens de ACREDITAR em mim, só TEM MESMO QUE
VER e EXPERIMENTAR por ti mesmo! Esta é a maior
chance da Tua Vida! Não importa onde TRABALHA ou
quanto dinheiro tem HOJE! Simples: Só é necessário:
TER VONTADE e QUERER APRENDER!!! O que Você
precisa fazer é tomar uma Decisão HOJE, Agora, entre
as seguintes opções abaixo:: 1 - Quero continuar
fazendo o que faço ATUALMENTE e com isto VOU
CONTINUAR COMO ESTOU! Não QUERO mesmo
MELHORAR! 2- Quero MELHORAR! Vou FAZER O
QUE FOR PRECISO para Crescer!!! VOCÊ É QUEM
DECIDE O SEU FUTURO! TALVEZ NÃO TENHA ESTA
CHANCE NOVAMENTE! SEU FUTURO É DEFINIDO
HOJE, COM AS DECISÕES DO SEU PASSADO! Você
deve tomar HOJE a MELHOR DECISÃO POSSÍVEL!
Um FUTURO MELHOR, depende de uma BOA
DECISÃO AGORA! Procurei ser o mais prático possível,
numa linguagem simples e direta, abordar temas reais
para que qualquer pessoa possa alcançar o
RESULTADO DESEJADO!!! Isto não é para qualquer
pessoa é só para quem quer mesmo investir no
CONHECIMENTO CERTO! Vamos DIRETO às
INFORMAÇÕES que REALMENTE IMPORTAM para
VOCÊ !!!... Isso só tem sentido se você deixar o seu
subconsciente processar o que estou dizendo. Apenas
use sua MENTE CRIATIVA para imaginar o que está
sendo dito... Qualquer pessoa com um pouco de
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inteligência pode usar sua concentração para
AMPLIFICAR sua experiência! É muito frustrante todos
os dias ir trabalhar para receber um salário medíocre,
porém mais 89% da população se sujeitam a isto por
toda vida! Está nesta Situação? É incrível como as
pessoas não falam sobre isso, ESTÃO CEGAS da
verdade sobre o mundo a nossa volta. ESTÁ NA HORA
DE ACORDAR! SERA QUE ISSO É O MELHOR QUE
PODEMOS FAZER? Um mundo onde a pobreza e a
constante luta pela SOBREVIVÊNCIA, deixa as pessoas
inseguras e limitadas em seu potencial. Viver na
Excelência, Ser Feliz e Realizar todos os Sonhos é
EXCLUSIVIDADE para os Milionários! Pensas assim?
Será que não existe nenhuma OUTRA FORMA? Mas de
quem é a Culpa por estes Pensamentos? O que te
ensinaram na Escola? Quais foram os conselhos dos
teus Pais? Todo o conhecimento humano tem sido
MANIPULADO por gerações através das escolas, mídia,
indústria farmacêutica, política, religiões e todo o
trabalho das GRANDES CORPORAÇÕES em manter
um programa moderno de ESCRAVIDÃO (DEIXANDO
AS PESSOAS BURRAS - aprisionadas no senso
comum). A maioria das Pessoas estão presas a uma
vida de MUITO sofrimento e TOTAL falta de dinheiro,
pois assim que foram ensinadas a Viver! Este é o teu
caso? Cabe a você PESQUISAR E ACORDAR!!! Porem
as coisas vão mudar quando conhecer os SEGREDOS
da Física Quântica! Eles irão MODIFICAR
TOTALMENTE TUA VIDA! Você já viu, já ouviu e já
comprovou que esse é um dos melhores livros que você
já leu? Ainda Não? E não é só pela praticidade e
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didática mas principalmente pelo conteúdo
EXTREMAMENTE eficiente! Ao contrário de outros
Livros, Treinamentos, Cursos, aqui não é só teoria! Aqui
poderá ter RESULTADOS REAIS! Outras centenas de
pessoas também já experienciaram e mudaram as suas
vidas! Quando VOCÊ já tiver lido este livro também irá
EXPERIMENTAR e comprovar ISSO! E tu pode ser o
próximo, se AGIR AGORA mesmo! Geralmente os
Livros e Treinamentos descrevem excelentes técnicas,
com resultados espetaculares para seus Criadores,
PORÉM IMPOSSÍVEIS DE SEREM REPRODUZIDAS
NA PRÁTICA, pelos Leitores, Alunos ou Seguidores! Já
ESTE LIVRO tem como objetivo preencher a lacuna
deixada por todos estes produtos, que NÃO
FUNCIONAM! Quando coloca a televisão no canal de
Esportes, não irá assistir a um Programa Religioso!
Exatamente assim é tua Vida! Quando esta agindo de
forma Próspera, pensando em Sucesso, para Ganhar
Dinheiro, é exatamente isto que terá na tua vida! Preste
atenção nesta frase: “Se achas que PODES, ou achas
que NÃO PODES... Das duas maneiras estarás certo!
CUIDE DE TEUS PENSAMENTOS, pois eles moldam
tua vida”. VOCÊ não PRECISA GRAVAR todo o
CONTEÚDO do TEXTO abaixo, AGORA, pois VOCÊ
TERÁ AGORA O LIVRO FÍSICO EM MÃOS, mas
AGORA quero dizer, a não ser que VOCÊ QUEIRA
ISSO REALMENTE, é claro! Então FIQUE À VONTADE!
Pois ESTA DECISÃO É sempre SUA! Leia este livro,
para ENTENDER como toda essa tecnologia vai
dramaticamente MELHORAR A SUA VIDA... e se VOCÊ
não FICAR TÃO EXCITADO(a) e IMPRESSIONADO(A)
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quanto EU FIQUEI na primeira vez que LI SOBRE
TUDO ISSO, então VOCÊ certamente já é um gênio!
(este é provavelmente o último e mais importante livro
que VOCÊ IRÁ LER na sua vida!). Quando gostamos de
uma coisa, indicamos para os Amigos, Conhecidos e
parentes, Correto? Exatamente isto, que poderá fazer!
Para TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DESTE LIVRO
e do recurso que eu vou compartilhar com VOCÊ, você
DEVERÁ TER UMA VISÃO SUPERIOR. Na verdade,
para realmente ter sucesso além da maioria das
pessoas, você deve ter uma visão superior. Pensando e
TENTANDO como as multidões ou a média, vai ter os
mesmos resultados que a multidão e a média das
pessoas estão recebendo. As pessoas mais ricas e
famosas neste mundo COMEÇARAM a partir dessa
posição: (TENDO UMA VISÃO MAIS ELEVADA,
INDEPENDENTE DO QUE AS OUTRAS PESSOAS
IRÃO PENSAR, ou seja, INDEPENDENTEMENTE DA
OPINIÃO dos outros). Te faço a mesma pergunta: Quer
aprender as Leis da Prosperidade? Isto mudará
totalmente tua Vida, exatamente como mudou a Minha!!!
Se VOCÊ CONTINUAR INDO EM FRENTE, vai SE
APROFUNDANDO CADA VEZ MAIS na arte de
entender ao universo e a SI MESMO(a). Nada como
ESPERAR SEMPRE O MELHOR. Além disso, os
capítulos completam TUDO O QUE ESTÁ FALTANDO.
ISSO SIM É INTERESSANTE! Todo o livro esta cheio
de palavras redirecionadoras para MUDAR a qualidade
e o nível de SUA CONSCIÊNCIA, fazendo deste
processo de leitura o MELHOR do que qualquer outro
que VOCÊ JÁ EXPERIMENTOU ANTES! Quem não
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gosta de ENTENDIMENTO e SABEDORIA sobrando?
Além de toda a diferença do padrão condicionado, que
já estamos acostumados. Enquanto você está LENDO já
PODE até COMEÇAR A SE SENTIR CADA VEZ MAIS
ENTUSIASMADO(A) com as NOVAS DESCOBERTAS
que TEM FEITO até então. Ou PODE simplesmente,
DEIXAR SUA SATISFAÇÃO AUMENTAR nos próximos
parágrafos! Este é um livro que DESPERTA o SEU
INTERESSE e PRENDE a SUA ATENÇÃO de forma
que VOCÊ QUER CONTINUAR LENDO até que o fim
chegue. Diversas pessoas disseram que AO LER meu
livro, EXPERIMENTAM TAL SENSAÇÃO como UM
IMPULSO IRRESISTÍVEL de LER O LIVRO ATÉ O
FINAL, de um fôlego só, NO MESMO DIA!!! Embora
existam algumas pessoas que consigam ficar Milionárias
trabalhando para os outros, isto não acontece com muita
freqüência. A Grande maioria tem um salário medíocre!
As pessoas trocam horas de trabalho por dinheiro! A
causa é um GRANDE DESCONFORTO, pois não
existem horas suficientes para serem trocadas por um
valor elevado! Por isto mais de 89% da População
Brasileira recebe salários MEDÍOCRES todos os Meses!
ATUALMENTE se continuar fazendo o que faz HOJE:
Existe alguma possibilidade REAL de alcançar o teu
Primeiro Milhão de Reais? INFELIZMENTE, A
RESPOSTA É NÃO! Correto??? A habilidade de USAR
a razão para CONTROLAR a SUA IMAGINAÇÃO,
PRENDENDO A SUA ATENÇÃO e sabendo no que
VOCÊ ESTÁ FOCANDO na sua vida, te permite GERAR
UMA EXPERIÊNCIA única e INTENSA que PODE SE
TORNAR INESQUECÍVEL , PARA VOCÊ, AGORA ou
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não! Então SAIBA e VERIFIQUE no que SUA MENTE
ESTÁ FOCANDO AGORA!!!??? E eu sei o quanto
VOCÊ Pode SE SENTIR EXCITADO(A), se ABRIR a
SUA MENTE e GOZAR o processo de aprendizado
PENETRANDO Nesse CONHECIMENTO NOVO! As
escolhas que você fizer aqui, AGORA. Irão se refletir no
resto da sua vida. Ecoando por toda a eternidade. Com
o tempo SE LEMBRARÁ desta DECISÃO que VOCÊ
TOMOU HOJE e que MUDOU SUA VIDA para
MELHOR. Saiba então DECIDIR pelo que é melhor!
Todo esse material foi criado com o PROPÓSITO de
Estabelecer uma conexão DIRETA com o seu
subconsciente e, ao mesmo tempo, fortalecendo as
raízes do pensamento critico e racional. Revelando
detalhes sobre como a nossa PERCEPÇÃO se relaciona
integralmente com a REALIDADE! Por isso Observe
ATENTAMENTE o texto do livro! E VOCÊ poderá
COMPROVAR ISSO em breve... Hoje, se inicia uma
nova etapa em sua vida! QUESTIONE A AUTORIDADE.
PENSE POR SI MESMO Se livre das suas crenças
limitantes e abra espaço para o NOVO. USE a SUA
IMAGINAÇÃO para dar VIDA aos seus desejos e
impulsionar os seus resultados! APROVEITE ! COMPRE
LOGO ! Faltam poucos dias, pois este livro terá que sair
deste catálogo! COMPRE RÁPIDO !!! E VOCÊ pode
COMEÇAR A IMAGINAR o que esse incrível
conhecimento pode fazer por você, depois que você
obtiver a iluminação! DÊ um passo em frente, TOME
UMA DECISÃO e COMPRE AGORA! Eu Sei Que O Seu
Tempo É Precioso, Então Vamos Direto Ao Ponto: Este
não é um livro que se trata de um assunto falado pelo
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senso comum, o que é demonstrado Aqui, Você não
descobre sobre essas coisas na escola, mídia, ou
grupos privados devido a nossa cultura
CORPORATIVISTA baseada no consumismo e
estimulação do cérebro reptiliano ( SOBREVIVA !). Que
constantemente REPETE as mesmas mentiras para
manter as pessoas CEGAS sobre a ilusão em que
vivem, presas! Se isso de alguma forma vai contra suas
crenças, então é melhor que saia desse site, antes que
as informações aqui expostas, VENHAM DESTRUIR OS
PADRÕES DE PENSAMENTO anteriores que VOCÊ
TINHA! AGORA, se VOCÊ É INTELIGENTE, guiado
pela LÓGICA e orientado à verdade, então, esse livro,
provavelmente, vai ser o mais INTERESSANTE que
VOCÊ já leu até HOJE. Portanto, LEIA CADA
PALAVRA, ATENTAMENTE, somente se VOCÊ QUER
aumentar drasticamente seu conhecimento sobre si
mesmo, sobre a sua própria vida e sobre o universo
como um todo...e o MAIS FASCINANTE foi que esses
estudos GERARAM uma série de DESCOBERTAS que
MUDARAM a MINHA VIDA COMPLETAMENTE. Você
sabe quando VOCÊ QUER DEMAIS uma coisa? Pois
então EU QUERIA DEMAIS, OBTER ESTE
CONHECIMENTO! SIM, SIM, SIM, isso é um pouco
complicado de se ENTENDER de primeira, pois vai na
direção totalmente oposta ao que aprendemos a vida
inteira, e naturalmente nossa mente irá relutar contra no
início, porém o entendimento deste processo, irá te
colocar a anos luz de distância à frente do nosso tempo.
E se VOCÊ QUER, no mínimo, alcançar mais
conhecimento sobre si, então continue lendo, para
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SABER como exatamente ISSO TUDO SE TORNARÁ
POSSÍVEL PARA VOCÊ! Afinal ainda Estou Confuso,
Como Tudo Isso Funciona? dirá você! AGORA,
IMAGINE o que é possível ALCANÇAR! Que tipo de
MUDANÇAS IRÃO ACONTECER NA SUA VIDA? É
preciso, ANALISAR racionalmente o que parece ser
MAGIA, para COMPREENDER a verdadeira natureza
da REALIDADE. Mantendo sempre uma perspectiva
científica (empírica) e CURIOSA (MENTE ABERTA)!
Abra as Portas da sua Percepção e Deixe A Intuição Te
Mostrar A Melhor Escolha Que VOCÊ PODE FAZER
NOS DIAS DE HOJE! Afie sua intuição para que você
possa ENTENDER coisas que não consegue explicar.
Você PODE TER A SENSAÇÃO de que, ESTA É A
MELHOR DECISÃO, A DECISÃO CERTA A SER
TOMADA! AGORA, qualquer pessoa que DESEJE
MESMO EXPERIMENTAR a cada segundo da sua vida,
a natureza da REALIDADE, é alguém que TEM MESMO
que LARGAR TODOS OS CONCEITOS EM QUE VOCÊ
SEMPRE ACREDITOU. Principalmente aqueles que te
dizem que a paz ou o amor incondicional é o último
grande estado para se ALCANÇAR... Imagine-se sendo
capaz de ENTENDER AS RELAÇÕES e as FORÇAS
FUNDAMENTAIS que regem os processos de
INTERPRETAÇÃO da realidade. Do instintivo ao
espiritual. Do lógico ao emocional. ENTENDENDO
consequentemente o PROCESSO para criar
experiências! É muito importante VOCÊ entender isto!
APROVEITE ! COMPRE LOGO ! Faltam poucos dias,
pois este livro terá que sair deste catálogo! COMPRE
RÁPIDO !!! AGORA, se você ainda está em dúvida,
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pare, pense bem, e leia novamente PRESTANDO
MUITA ATENÇÃO! VEJA AQUI abaixo, como VOCÊ
PODE COMPRAR / ADQUIRIR O LIVRO que irá
MUDAR a tua vida! E VOCÊ PODE ser o próximo se
DECIDIR, FOR EM FRENTE e DER FIRMEMENTE O
PRÓXIMO PASSO ADIANTE! EXPERIMENTE, não tens
nada a perder e somente TUDO A GANHAR! Está
chegando a hora! Leia atenciosamente os capítulos do
livro, sempre prestando atenção aos pequenos detalhes
no contexto. E principalmente aos seus próprios
pensamentos em relação a eles! Afinal ainda ESTOU
CONFUSO, Como Tudo Isso Funciona? dirá você!
Aprenda Quais São Os Comandos Que Ultrapassam o
Fator Crítico Da Mente Consciente, Influenciando Partes
Primitivas e Irracionais Do Cérebro! O futuro é AGORA!
Coloque sua mente subconsciente para conseguir tudo o
que VOCÊ QUER, quando quiser! Esteja preparado até
para surpreender você mesmo! Agora, IMAGINE o que é
possível alcançar! É preciso, ANALISAR racionalmente
o que parece ser MAGIA, para compreendermos a
verdadeira natureza da REALIDADE. Mantendo sempre
a perspectiva científica (empírica) e CURIOSA (MENTE
ABERTA)! VOCÊ não descobre sobre essas coisas em
escolas, mídia, ou grupos privados devido a nossa
cultura CORPORATIVISTA baseada no consumismo e
estimulação do cérebro reptiliano ( SOBREVIVA !). Que
constantemente REPETE as mesmas mentiras para
manter as pessoas CEGAS sobre a ilusão que vivem,
presas. Coloque sua mente subconsciente para
conseguir tudo o que quer, quando quiser, até mesmo
enquanto estiver dormindo. Imagine-se sendo capaz de
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entrar no seu subconsciente, impulsionando sua
criatividade e aprendendo a atrair riqueza para sua vida!
A física quântica já vem provando cientificamente, que
um simples pensamento dirigido, pode originar uma
alteração na “realidade”. Então, se você também
PODE... Então, e que tal se começarmos a viver, em um
Novo Paradigma? Mas quem é que não QUER
PROVOCAR ALGUMA MUDANÇA NA TUA VIDA?
Então não seria muito melhor se tomássemos o controle,
de uma forma consciente? Se VOCÊ pudesse escolher
a realidade em que gostaria de viver, AGORA, NESTE
EXATO MOMENTO, o que você escolheria?
APROVEITE ! COMPRE LOGO ! Faltam poucos dias,
pois este livro terá que sair deste catálogo! COMPRE
RÁPIDO !!! Se você ainda ficou com dúvida, PARE,
PENSE BEM , e leia novamente COM MUITA
ATENÇÃO, sobre o que isso significará para VOCÊ!
Veja aqui abaixo, como VOCÊ pode COMPRAR /
ADQUIRIR O LIVRO que irá MUDAR a tua vida! E tu
pode ser o próximo se FOR EM FRENTE e DER O
PASSO ADIANTE! EXPERIMENTE, não tens nada a
perder e somente TEM TUDO A GANHAR! APROVEITE
! COMPRE LOGO ! Faltam poucos dias, pois este livro
terá que sair deste catálogo! COMPRE RÁPIDO !!! A
Física Quântica é uma ciência, e como tal, tem provado
e demonstrado que a “Realidade” e o universo como
conhecemos, não possui uma existência real totalmente
física, concreta e final acabada , como nós
imaginávamos e aprendemos na escola. A essência do
átomo é vazia, um vácuo. Na verdade a realidade é
tremendamente plástica e flexível. E é altamente
Page 37/43

File Type PDF Mude A Sua Vida Com A Auto
Hipnose
influenciável pela consciência humana. DÊ um passo em
frente, TOME UMA FIRME DECISÃO e AJA AGORA!
De fato, eu quero que você tenha acesso a todas as
informações para que você possa realmente entender, e
você pode começar a imaginar o que esse incrível
conhecimento pode fazer por você, depois de entender
alguns conceitos. Você Está Prestes à Descobrir As
Mais Controversas E Mais Efetivas Técnicas Já
Comprovadas! Este não é um livro que se trata de um
assunto falado pelo senso comum, as estratégias,
estudos demonstrados aqui, fazem parte de um arsenal
de técnicas criadas com o objetivo de alterar a realidade
humana! Agora, se você é inteligente guiado pela lógica
e orientado à resultados, então, esse livro,
provavelmente, vai ser o mais interessante que você já
leu até hoje. Portanto, leia cada palavra,
atenciosamente, somente se quiser aumentar
drasticamente seu poder sobre si mesmo...e o
fascinante foi que esses estudos geraram uma série de
descobertas que mudaram minha vida completamente.
Esses assuntos, deixaram de ser um simples interesse
para se tornarem uma verdadeira obsessão para mim!
Você sabe quando você quer demais uma coisa? Pois
então eu queria demais, ter esse conhecimento! Sim,
Sim, isso é um pouco complicado de se entender de
primeira, porém o entendimento deste processo, irá te
colocar a anos luz de distância à frente, de pessoas sem
este conhecimento. E se você quer no mínimo alcançar
mais coisas na vida, ganhar mais dinheiro, entre tantas
outras vantagens, então continue lendo, para saber
como exatamente isso tudo se tornará possível para
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você. Aprenda Quais São Os Comandos Que
Ultrapassam o Fator Crítico Da Mente Consciente,
Influenciando Partes Primitivas e Irracionais Do Cérebro!
O futuro é agora! Coloque sua mente subconsciente
para conseguir tudo o que você quer, quando quiser!
Esteja preparado até para surpreender você mesmo!
Agora, imagine o que é possível alcançar! É preciso,
ANALISAR racionalmente o que parece ser MAGIA,
para compreendermos a verdadeira natureza da
REALIDADE. Mantendo sempre uma perspectiva
científica (empírica) e curiosa (aberta)! Você não
descobre sobre essas coisas em escolas, mídia, ou
grupos privados devido a nossa cultura
CORPORATIVISTA baseada no consumismo e
estimulação do cérebro reptiliano ( SOBREVIVA !). Que
constantemente REPETE as mesmas mentiras para
manter as pessoas CEGAS sobre a ilusão que vivem,
presas. A boa notícia é que você tem um poder muito
maior do que imaginava, queira você acredite nisso ou
não. Esse poder pode ser usado, se corretamente
direcionado, para alterar a sua “realidade” pessoal, e
criar a vida que você deseja! (Oh sim você pode ... e ...
eu vou lhe mostrar como!) Em uma linguagem simples e
clara, para divulgar ao público em geral, e ajudar ao
leitor a realizar mudanças em sua realidade pessoal!
Não vamos aqui tratar de fórmulas ou equações
matemáticas complicadas, mas somente de suas
aplicações práticas para o nosso dia-a-dia! Nós
mudamos o mundo quando o observamos Heisenberg
APROVEITE ! COMPRE LOGO ! COMPRE RÁPIDO !!!
Faltam poucos dias, pois este livro terá que sair deste
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catálogo! COMPRE RAPIDAMENTE !!! AGORA, se você
ainda está na dúvida, pense bem, e leia tudo novamente
COM MUITA ATENÇÃO! Para que ENTENDA
REALMENTE o que tudo isso SIGNIFICARÁ na SUA
VIDA!!! VEJA AQUI abaixo, como VOCÊ pode
COMPRAR / ADQUIRIR O LIVRO que irá MUDAR a tua
vida de uma vez por todas e para sempre!!! E tu pode
ser o próximo se FOR EM FRENTE e DER O PASSO
ADIANTE! EXPERIMENTE, não TENS nada a perder e
somente TUDO a GANHAR! Outras centenas de
pessoas também já experienciaram e mudaram as suas
vidas! E tu podes ser o próximo, mas só se AGIRES
AGORA mesmo, imediatamente!!! Porem,
INFELIZMENTE, existem pessoas que já desistiram de
seus Sonhos, de serem Felizes, ou de Viver na
Excelência! Já para aqueles, que não tem mais Sonhos.
Que “já sabem tudo” e não precisam mais aprender
nada! A única coisa que fazem é criticar! Apontam os
defeitos de todos, porém jamais vêem que sua vida não
evolui! Falam coisas sem sentidos, apenas para ter o
que falar! Estas pessoas apenas SOBREVIVEM, não
vivem. São SOFREDORES AMBULANTES! Conhece
pessoas assim? INFELIZMENTE TODOS NOS
CONHECEMOS, MUITAS PESSOAS ASSIM! Graças a
Deus, elas não são a MAIORIA! Não PERCA MAIS
TEMPO! APROVEITE AGORA!!! Se você leu até aqui,
meus parabéns! Você tem muita facilidade em controlar
sua mente, da pra ver pelo nível de concentração que
você consegue atingir. Poucas pessoas tem essa
capacidade. Continue assim e mantenha a atenção em
minhas palavras somente se você quiser ultrapassar os
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limites atuais das suas habilidades. O céu não é o limite
para a verdadeira genialidade! São poucos os homens
que procuram COMPREENDER a RELAÇÃO entre as
coisas e EXPANDIR SUAS próprias HABILIDADES
como forma de elevar a CONSCIÊNCIA AO PRÓXIMO
NÍVEL. Esta na hora de elevarmos o nível da
consciência humana. Espalhe o conhecimento e
compartilhe A VERDADE. Deixe que as ilusões e
condicionamentos limitantes que teve em vida, sejam
apagados diante da luz da revelação. Acredito que todos
os seres humanos possuem um potencial INFINITO e
cabe somente a VOCÊ, aprender para melhorar ainda
mais seus RESULTADOS. Você não descobre sobre
essas coisas em escolas, mídia, ou grupos privados
devido a nossa cultura CORPORATIVISTA baseada no
consumismo e estimulação do cérebro reptiliano (
SOBREVIVA !). Que constantemente REPETE as
mesmas mentiras para manter as pessoas CEGAS
sobre a ilusão em que vivem! Infelizmente, a nossa
CULTURA limita a capacidade INDIVIDUAL favorecendo
o senso comum e a ignorância sobre quem
REALMENTE SOMOS: Os criadores do universo. Tenho
uma ideia que se baseia na busca contínua de
conhecimento para EVOLUIR minhas habilidades
naturais. Por isso vivo como se fosse morrer amanhã e
estudo como se fosse viver para sempre. E estou
obtendo resultados surpreendentes! Agora que eu tenho
um novo e poderoso conjunto de habilidades para me
ajudar a alcançar meu objetivos. Me sinto mais FELIZ e
muito mais CONFIANTE! (Mas cuidado! Existe uma
grande limitação dessa técnica ... e ... é melhor você
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DESCOBRIR o que é, antes de usá-la!) Aprender esta
habilidade é obrigatório!!! Um fator-chave, aliás, para o
sucesso! Venham para a borda disse. Eles
responderam: Temos medo Venham para a borda disse.
Vieram. E ele empurrou-os e eles voaram. Guillaume
Apolliniaire
Os Poderosos Pensamentos que Irão te Elevar Muito
Mais Alto Os Pensamentos Que Você Permite em Sua
Vida podem fazer toda a diferença do mundo. Eles
podem te afundar ou te Elevar Mais e Mais Alto para
lugares melhores do que você poderia sonhar. Muitas
pessoas se concentram em melhorar seus hábitos, e
isso pode ser útil, porém, é muito difícil fazer uma
mudança positiva em longo prazo quando você não tem
os Pensamentos Corretos na sua mente. Com esse livro
Você irá aprender quais são os Pensamentos Corretos,
e eles irão ajudá-lo a revelar o caminho para uma vida
melhor. Os 7 Pensamentos Para Viver Sua Vida vão te
oferecer os Pensamentos mais convincentes que terão o
poder de ajudá-lo a Tornar Seus Sonhos Realidade,
encontrar felicidade, alcançar o sucesso, superar os
obstáculos em seu caminho, e tornar-se a sua melhor
versão. O autor de sucesso internacional I. C. Robledo
descobriu os 7 Pensamentos após sofrer com
pensamentos sombrios de depressão. Um dia, enquanto
meditava, ele se perguntou como poderia viver uma vida
melhor, e os 7 Pensamentos vieram até ele como uma
luz repentina. Ele transformou sua vida com os 7
Pensamentos e gostaria de ajudá-lo a fazer o mesmo.
Esses Pensamentos também podem ser encontrados
em textos religiosos e filosóficos desde o Oriente até o
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Ocidente, e eles foram apoiados por descobertas
científicas modernas. Você está pronto para explorar
uma Sabedoria Eterna que transcende qualquer era,
filosofia, religião ou cultura? Você Está Pronto Para
Despertar? Quando você aprender os 7 Pensamentos e
dominá-los, você estará pronto para Despertar e será
capaz de: - Conscientemente utilizar os 7 Pensamentos
para criar uma vida boa, feliz, pacífica e significativa Entender que um Pensamento simples tem imenso
poder, e que pode ter efeitos do outro lado do mundo Ser uma grande fonte de energia positiva, e diminuir ou
parar de criar experiências de tristeza, ansiedade,
estresse e dor para você e para os outros - Transformar
Uma Grande Dor em um Grande Poder, o que significa
converter experiências dolorosas, difíceis ou negativas
em super poderes, ou experiências positivas e
desejáveis. - Aceitar o Agora, amar o Agora e entender
que o Agora é tudo o que existe, ao invés da
necessidade de querer que as coisas sejam de outra
forma - Descobrir o próprio dom para oferecer ao mundo
- Alinhar seus pensamentos, palavras, ações, crenças,
valores e desejos para se tornar um ser unificado, feliz e
transcendente Torne-se um ser infinito e brilhe como as
estrelas com os 7 Pensamentos Para Viver Sua Vida
Pegue o seu exemplar hoje rolando para o topo da
página e clicando em COMPRAR AGORA.
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