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Começando nosso e-book de uma maneira bem inspirada!
“Você não conseguirá ir muito longe se quiser andar sozinho”
Tudo que eu disser aqui é somente uma maneira que encontrei pra te
ajudar a despertar o gigante que mora dentro de você. É claro que eu não
acredito que todo mundo acorde todo dia feliz da vida, o que não quer
dizer que as pessoas estejam negativas, ou sejam pessimistas. Na verdade
existem pessoas que nos inspiram por sua vidas, por suas conquistas, pelos
seus exemplos em se manterem elevadas, num astral positivo prontas para
receber as coisas boas que o universo tem pra lhes enviar.
A proposta aqui é inspirar com alegria e muita clareza pra você perceber
que tudo parte de nós, da forma como enxergamos a vida ela é.
Podemos moldar as nossas vidas através dos nossos pensamentos, criar o
nosso ideal de viver da maneira que imaginarmos o nosso mundo.
Uma forma de ficarmos atentos a vida que queremos ter é: em primeiro
lugar, sabermos qual vida é essa, o que buscamos verdadeiramente, onde,
como e quando.
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Eu mesmo levei muito tempo pra entender que aquilo que eu buscava fora não seria possível enquanto
eu não aprendesse que em primeiro lugar as mudanças deveriam ser feitas dentro de mim. Nesse caso
toda mudança deve partir do nosso entendimento em relação ao que estamos querendo obter.
Se não estivermos bem resolvidos quanto a nossa responsabilidade no que estamos buscando, iremos
ficar pulando de galho em galho, dando muitas voltas sem direção certa.
Acredito que a lei da atração vem nos ajudar em nossa evolução justamente porque ela é uma lei
natural, onde uma vez criada em nossa mente e alimentada diariamente, ela passa a existir para o
nosso plano físico.
Ficamos muito tempo da nossa vida girando em torno de coisas que não nos levarão a lugar nenhum,
coisas que fazemos que não nos ajudam a evoluir em nossa trajetória de vida.
Por exemplo:
Se estamos insatisfeitos com a nossa vida e não mudamos em nada, é certo que teremos mais disso, e
que repetiremos o nosso comportamento em tudo que fizermos. Na verdade quando não agimos, já
estamos sacramentando os nossos próximos resultados.
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Somos os construtores da nossa própria vida, se acreditamos que não somos capazes de mudar a
nossa situação, o universo só vai nos ajudar provando que isso é a pura verdade.

As crenças que trazemos ao longo da vida estão determinando tudo o que somos hoje, e sendo
assim, nos cabe desafiar-nos para novas conquistas, novos horizontes, e diferentes modos da fazer o
que fazemos no dia a dia.
As primeiras providências que devemos tomar é: conseguir lidar com nossos medos, lidar com as
nossas dificuldades de forma que estejamos em posse daquilo que nos aconteça, no que depende de
nós.
Não podemos mais postergar o nosso melhor, empurrar as coisas esperando a VIDA RESOLVER os
nossos problemas.
Quando batermos no peito chamando então essa responsabilidade, estaremos mudando o rumo da
nossa caminhada, podendo assim ter as nossas decisões mais assertivas e bem direcionadas.
A forma como vemos o nosso mundo foi criada por nós, alimentamos isso todo santo dia, fazemos
tudo do mesmo jeito, continuamos com nossos velhos costumes, as vezes reclamando da vida por aí,
enquanto os culpados por nossos resultados somos nós mesmos.
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Sobre a Lei da Atração
Existe uma ciência para pedir e receber, e na verdade quando aprendemos como se usa isso é só
continuarmos fazendo do mesmo jeito que as coisas começam a acontecer em nossas vidas.
Pessoas de mentes brilhantes usam isso em suas vidas, aprenderam que esse poder está em nós o
tempo todo, que somos então os cocriadores de nossas vidas podendo chegar onde o nosso
pensamento desejar usando sempre a lei da atração.
A lei da atração se aplica ao universo, estamos sempre atraindo aquilo que estamos pensando o
tempo todo. Por ignorância nossa não alinhamos os nossos pedidos, os fazendo de maneira errada.
Quanto mais pensamos, mais criamos, mais atraímos, mais teremos disso como resultados!
Semelhante atrai semelhante assim é a lei da atração.
Precisamos sentir para que os nossos pedidos aconteçam, quanto mais detalhes conseguirmos
colocar mais real vai ficar pra nós, e certamente isso tudo passa a existir a partir dos nossos
pensamentos materializando-se em nosso mundo físico, é assim que tudo acontece.
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O universo nos oferece todas as oportunidades de crescimento e aprendizados,
somos feitos para evoluir constantemente na alegria e na abundância!
Acredite que você tem o poder de fazer da sua vida uma incrível experiência.
Abra os seus braços para o universo e diga, obrigado , obrigado, obrigado!
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Sua Atitude sempre Fará a Diferença
Suas atitudes, o seu modo de agir, e as suas ações, mais as suas Atitudes Mentais é que realmente
farão de você uma pessoa de sucesso ou não, onde você colocar os seus pensamentos ali você
sempre estará.
A principal ferramenta de mudanças que precisamos usar está em nossa mente na forma como
vemos as coisas, naquilo que acreditamos poder ou não.
Prestando atenção nesse momento da sua vida você vai perceber como e onde estão os seus
pensamentos, observando também como você se enxerga, o que lhe acontece geralmente que
você não tem conseguido mudar definitivamente para onde deseja caminhar.
O que você pensa da sua vida justifica como está a sua situação agora, porque o seu
posicionamento diante da vida é tomado pelos seus comportamentos repetitivos criando ainda mais
daquilo que você já possui, você cria em seu mundo ideal e ele estará pronto pra você, mesmo que
você o tenha criado de um modo errado, assim se seguirá com os próximos resultados.

Lembre-se que precisamos em primeiro lugar Pensar e Sentir.
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Pensamentos Positivos
É necessário um cuidado muito especial como os nossos pensamentos, prestar muita
atenção onde estamos focando as nossas energias porque estamos criando isso o
tempo todo.

Sabedores dessa lei universal que agora entendemos como ela funciona, não podemos mais
cair nas armadilhas dos roubadores do nosso tempo, nos deixando ficar com pensamentos negativos.
Se assim fizermos entraremos numa onda de vibração baixa que tem como consequência o poder de
nos levar para um abismo de estagnação, e isso para alguns pode durar a vida inteira.
Sendo assim cultive sempre os bons pensamentos, quando algo lhe bater na mente
tentando lhe desviar a atenção foque ficando bem atento mudando a sua percepção
imediatamente para que o universo possa lhe corresponder somente com coisas boas.
Afirme que as bênçãos celestiais estará sobre você o tempo todo te protegendo cada
vez mais, profetize somente coisas boas fazendo sair da sua boca palavras benditas,
criadas em seus pensamentos te trazendo muita abundância e riqueza pessoal.
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Gratidão e a Lei da Atração
Vibre com gratidão aos acontecimentos em sua vida, todos eles só vieram para te ajudar em seu
progresso, na sua passagem por este planeta.
Sinta a energia do universo a sua volta procurando ver tudo com alegria e amor, se deixe afirmar
que você é merecedor de tudo que o universo tem para lhe oferecer.
Sinta a paz em seu interior, saiba que aquilo que você deseja de melhor ainda está por vir, e você
deve ter clareza quanto ao que deseja do universo. Veja o quanto o universo tem lhe dado de
bom e você nem se deu conta disso em muitos momentos da sua vida.
Você precisa saber o quer, quais são os seus desejos? Afirme que você é capaz de aprender se
renovando dentro de pensamentos mais positivos e elevados.
VOCÊ NASCEU PARA SER FELIZ VIVENDO A FELICIDADE E A PROSPERIDADE DE UMA VEZ EM SUA VIDA!

Se você aprender que pode comandar a sua vida estará com certeza no caminho certo, rumo a
encontrar com novos desafios, desfrutando de novos prazeres sentindo mais alegria de viver.
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Existe uma vida abundante e extraordinária bem aqui onde você se encontra agora
Potencialize as suas capacidades usando toda a sua vontade de vencer, procure pensar
em sua força interior acreditando que você estará mais próximo do que deseja.
Tenha projetos, não fale de pessoas ou de coisas, porque isso não é produtivo para o seu
desenvolvimento pessoal, deixe claro os seus desejos, escreva-os, fale deles, sinta como se
já tivessem acontecendo.

Você já é tem tudo pronto dentro de você, é só despertar o seu desejo no universo
manifestando diariamente a sua vontade de ser. Aprenda a sentir como se você já tivesse
conseguido atingir os seus objetivos, o sentimento é o segredo da materialização dos seus
sonhos, são eles que irão moldar a sua nova realidade.
Cuide bem dos seus pensamentos mudando as suas crenças, trabalhe arduamente na sua
melhoria pessoal sem medo do que terá que mudar pra conquistar as suas vitórias.
Inspiração para o sucesso pessoal é você cada vez melhor, é você de mudança para uma
vida muito mais divertida e animada em todos os sentidos. Se inspire que isso tudo é pra
você viver usando da lei da atração, você irá atrair para a sua vida tudo o que realmente
desejar e quiser. Seja Feliz e muito Sucesso!!!
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