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Lentamente, ela começaria corrigindo estes pensamentos: Tenho uma casa, minhas crianças são felizes. Mas pensar em uma meta que realmente o deixa entusiasmado...o faz chorar de alegria porque o entusiasmo de alcançar essa meta é tão maravilhoso!. Não é uma situação de ganho-perda há o bastante para todo mundo e eles são ansiosos para
compartilhar com todo mundo que deseja a abundância. Não há muito que você possa fazer para beneficiar o mundo com aquele extra de $1000,00 por mês. Para alcançar riqueza, aplique este mesmo princípio mantenha uma visão clara da riqueza que você espera alcançar. Sou grato por ter nascido eu, por minha casa, carro, família, saúde e pelo
sentimento de alegria que adoto todos os dias. Aprendemos a deixar nossos resultados controlar nosso pensamento ao invés de do contrário. Lentamente, seus pensamentos e sonhos se tornam mais corajosos: Acredito que meus talentos me ajudarão a aumentar minha renda em breve Em breve terei um negócio próprio Consigo ver-me possuidora de
uma casa com 6 quartos antes do ano de 2012 Terei um milhão no banco dentro de 5 anos Jane começou trocando um padrão que deixa a Lei da Atração fluir livremente a seu favor, ao invés de contra ela mesma. Mantenha-os e só aumentará a probabilidade de estas situações acontecerem para você. Se você se movia para longe do brinquedo, ele
gritava "FRIO". Você pode olhar para seu apartamento de dois dormitórios, um carro barato e para a TV de 15 polegadas e se comparar com as pessoas ricas que vivem atualmente e sentir que só tem isso. Incluindo você. E que aquilo no que você foca, você atrai. "Precisamos fazer um jogo além do ganhar dinheiro. Ou, para usar um conceito
espiritual, você é uma alma dentro de um corpo físico uma partícula de Deus. A Lei da Atração revela O Segredo para Tudo que você queira desde que o mundo descobriu a Lei da Atração através do fenômeno do filme, pessoas de todo canto do globo têm pedido a Bob Proctor por mais. É aqui onde Proctor e Canfield se distinguem...eles entendem...
Pensamentos são coisas! E aquilo no qual você pensa, seja bom ou não você cria em sua própria realidade. E verdadeiramente amo o que faço em meu negócio todo dia. O problema é esse... E, acredite-me, você tem MUITO pelo qual ser grato. 20 21 Você é DIVINO. Instrução exata sobre como trabalhar com a Lei da Atração! Todos os Poderes do
Universo já são seus, nós é que pusemos nossas mãos nos olhos e ficamos chorando porque estava escuro! ~ Vivekananda ( ) Comece hoje a substituir o que você não quer, atraindo o que quer. Como você monitoraria todos? De forma a expandir a alma e desenvolver talento, você precisa ter muitas coisas para usar e não pode ter essas coisas a menos
que tenha dinheiro para comprá-las. Você pode fazer isso durante: Seu trajeto de casa para o trabalho Sob o chuveiro Pouco antes de ir para a cama à noite De manhã, assim que você acorda Alguns exemplos de declarações de gratidão que você pode usar: Estou grato por meu corpo. Vamos lhe ensinar duas técnicas que você pode usar para alcançar
o domínio sobre os milhares de pensamentos que fluem em sua cabeça diariamente. Você não preferiria que esses soldados o ajudassem em suas imagens positivas? Pode ser que você acorde um manhã sentindo uma emoção negativa a respeito de seu trabalho. Há modos específicos para acelerar o que estou buscando manifestar? Eu estava saindo
para almoçar em um restaurante próximo com três de meus alunos e me ofereci para dirigir. Você é ímã natural, vivo. E, em retorno, a Lei da Atração tem que ser recíproca dando-lhe MUITO MAIS. Então, expresse gratidão por esta riqueza estar vindo para você. Esse é o âmago da mensagem nas palavras de Vivekananda. No que você pensando? Os
milionários que são mais realizados na vida, entendem a Lei da Atração. Mas se a Lei da Atração é tão simples assim, por que mais pessoas não são ricas, até mesmo satisfeitas, com o estado em que está suas vidas? 8 9 Apresentando seus professores Bob Proctor Filósofo, empresário e autor do best-seller internacional "Você Nasceu Rico", tem
ajudado as pessoas a serem bem sucedidas na área da potencialidade mental por mais de 40 anos, viajando o mundo, ensinando-as a aplicar a Lei da Atração para criar vidas prósperas e abundantes para si mesmas. Você está pensando dívida, dívida, dívida - e é isso exatamente o que você atrai para sua vida. Emoções Positivas Ou Emoções Negativas
3031 Seus sentimentos sobre algo lhe comunicam bem depressa se você deve ou não trazer aquele algo para sua vida. 35 10 11 Este não é um programa filosófico sobre como ficar rico. Separe alguns momentos a cada dia para monitorar o que está se passando em sua mente... Mas, eis uma granada: você não estava lá. Escreva sua lista de gratidão
todas as noites, ou diga-a em alto som sob o chuveiro todas as manhãs. 9 10 O que faz o Programa Ciência para Ficar Rico tão poderoso? Não tiveram uma "caixa mágica contadora de histórias, que chamaríamos de TV, para entretê-los. Isto é chamado a armadilha da realidade atual. Jane ganha uma renda decente - mas ela não está contente.
Questões que serão respondidas Como decido que caminho na vida é melhor para mim? Há muito de positivo que podemos fazer com o dinheiro. Portanto, não são capazes de compartilhar a causa de sua boa fortuna com outros, nem mesmo com membros de suas próprias famílias. Está na hora de escapar da armadilha da realidade atual e criar seu
futuro novamente. A chave para dominar a Lei de Atração é entender que você é responsável por tudo em sua vida. 2223 Preocupe-se sobre envelhecer - e você começará a experimentar os efeitos de velhice. Wallace Wattles coçou a cabeça quando disse: pessoas que mantêm suas vidas exatamente iguais em todas as áreas são mantidas em pobreza
por causa de sua falta de gratidão. 15 16 Eis um sumário do livro de Wallace: Há uma energia universal da qual todas as coisas são feitas. De forma a desabrochar a alma e desenvolver talento, você precisa ter muitas coisas e não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. O que faz diferentes estes 5%? Quando chegamos a
meu carro novo, vimos um grande amassado no pára-choque direito dianteiro. Se tudo é composto de energia, e esta energia é o que chamamos de Deus, ou Alta Consciência então, você faz parte de Deus. O Poder da Gratidão A primeira técnica para o controle de pensamento é simplesmente chamado de Expressar Gratidão. Mas a humanidade tem
que aprender a manter o processo do pensamento correto para atrair a abundância... Em determinado ponto de suas vidas, elas tomaram a decisão de estenderem-se além de seus limites físicos para aprimorar seus serviços a um público maior, necessitado desses produtos ou serviços. Tenho um trabalho que amo, uma carreira na qual sou bom e
posso comprar qualquer coisa que quero para mim ou minha família. A lei da atração sempre está trabalhando. Você já notou que pessoas ricas se sentem confortáveis falando sobre dinheiro? Mas há uma coisa que você precisa entender Atração inconsciente e atração consciente Tudo no que você pensa, seja bom ou ruim - você atrai para sua vida. 11
12 A CIÊNCIA PARA FICAR RICO A Ciência Para Ficar Rico Por que a riqueza está nas mãos de poucos, enquanto um grande número de humanos permanece num estado perpétuo de pobreza? Estamos prontos para uma jornada excitante. Isso é tudo aquilo sobre o que a Lei de Atração é. Marque os campos que se aplicam a você: 4 5 Desejo mais
abundância em minha vida. Provavelmente você conhece alguém como Jane. Mas pense nisto - você é mais rico do que as pessoas mais ricas do mundo que viveram há uns 200 anos atrás. Sentimentos positivos significam que você está movendo em direção a algo bom para você. A resposta é SIM - mas discutiremos isso com mais detalhes na lição 3,
quando falaremos sobre "Manifestação de Grupo" Uma vez que você aceite que é o construtor de sua própria realidade, você verá que tem o poder de mudar essa realidade para algo que você deseja. Você viu o filme, Agora viva a filosofia e reivindique a Riqueza que o Universo sempre teve, esperando por você. Talvez Jane ganhará um pequeno
aumento, ou aprenderá a controlar seus débitos a partir de um encontro com um conselheiro financeiro. Você está atraindo ou está resistindo à riqueza, impedindo-a de entrar em sua vida? Fomos treinados para olhar para as notas em nosso boletim escolar, ao invés de nos focarmos na imagem das notas que desejávamos. Mas estabelecendo uma
meta de dirigir seu próprio negócio e ganhar $50,000 por mês, é uma meta boa. Simplesmente decida gastar alguns minutos a cada dia para praticar o ser grato pelo que você tem. A maioria de nós, na situação de Jane, começará a focalizar no que não tem. Aquilo no que você pensa você atrai para sua vida. Você também é pura energia - mas com
uma diferença. É o que FAZEMOS com dinheiro que nos desenvolve - não o ter. Estou contente com como me pareço. O gênero humano tem a habilidade de criar um pensamento e fazer com que o objeto do pensamento seja criado nesse campo de Energia Universal. A solução é uma técnica chamada Energia Redirecionada 3435 A técnica da Energia
Redirecionada Já explicamos como seus pensamentos são energia. Se isso não lhe deixa de cabelos em pé, leia novamente até que faça, pois é importante. Como VOCÊ se sente sobre a riqueza? Como você será lembrado quando tiver falecido? Sua meta já não seria "sair das dívidas". Quando você reavaliar uma situação, verá que seus resultados
mudarão. Os três estudantes olharam para mim e esperaram que eu explodisse. Ela ainda tem pagamentos do carro, quer enviar suas crianças para uma escola melhor, precisa economizar para sua 2627 graduação escolar. Há milionários com graduação universitária e milionários com pouca educação. Pois, aqui está o GRANDE segredo: quando você
expressa gratidão pelo que tem, você permite que o Universo lhe dê mais. E, assim, permanecemos "presos" em nossas vidas - ano após ano - observando as mesmas coisas. Conforme você lê essas questões, tome nota mentalmente das respostas que estão em sua mente: Que tipo de relacionamentos você tem? Agora, a tocha é passada para Bob
Proctor. Você também pode aprender a usar a "Lei da Atração" para criar tudo que quer na vida - seja dinheiro, amor ou felicidade - e gerar abundância. Sou feliz e grato agora que o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes de renda, em uma base contínua. Neste surpreendente programa Bob Proctor e Jack
Canfield, pessoalmente, o guiarão a desenvolver a mentalidade da riqueza. Porque nossos pensamentos dominantes estão em nossa situação atual - estes pensamentos tendem a ser sobre preocupações diárias, estilo de vida atual, quanto dinheiro temos atualmente, o estado de nossa relação atual, e assim por diante. Milhões das pessoas já estão
usando a Lei de Atração para trazer sucesso às suas vidas. Todos podemos ser ricos. Há muito em que você pode contribuir. Você notará em questão de dias quanto tempo levará para aquela lista começar a crescer - e que mudança de atitude ela cria em você...e é onde a atração encontra seu caminho até você. O Universo NÃO SE PREOCUPA se você
está grato ou não. Em algum nível consciente ou inconscientemente, você atraiu cada pessoa, cada trabalho, cada idéia, cada doença, cada alegria e cada de dor em sua vida. Caminham cegos, reclamando de forças externas - dívida, relações ruins, falta de oportunidade - enquanto permanecem desprovidos de pistas para o poder que já possuem, o
poder que pode alterar suas realidades atuais. Imagine ser uma luz brilhante um portador de sabedoria e esclarecimento para sua comunidade. Tipicamente, funcionamos com nossa mente competitiva. A inspiração para o filme O Segredo A inspiração para o filme veio de um simples e pequeno livro escrito em Ele é chamado " e seu autor foi um
homem chamado Wallace D.Wattles. Mas para criar coisas com o pensamento, precisamos ativar a mente criativa. O que você seria capaz de atrair para sua vida? Isso, também, não é o correto...a meta de sair das DÍVIDAS o mantém sempre em DÍVIDAS. Uma técnica simples para começar a escapar da armadilha da realidade atual. Pense em Deus
como um tudo incluindo a força Universal. Os sentimentos negativos são um sinal do Universo de que você precisa mudar a direção imediatamente. Felizmente, há uma técnica poderosa que você pode usar para arrancar-se de situações ruins. Perceba que seus pensamentos essencialmente foram trocados de: Estou tão endividada não sei o que fazer
para: Terei um milhão no banco dentro de 5 anos É uma troca gradual, com pequenos incrementos em suas próprias crenças. Tente esse exercício rápido. Isso é o que você tem esperado. É o que você está pensando. Quando você entende essa lei, você entende O Segredo e pode, agora, ditar o que escolhe que venha para sua vida. O que, claro, pede a
pergunta... Normalmente elas são positivas, joviais, possuem reverência pelo mundo e ao cheias de amor e compaixão. Como devolvo ao mundo? Preocupe-se com sua saúde e doença e isso será o que você atrairá MAIS doença. Onde quer que você esteja - Índia, Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo, Londres, Toronto, Montreal, ou Nova Iorque todos
estamos trabalhando com um poder. O que você faria com o dinheiro? Entendendo as Emoções Todas as emoções que sentimos, seja amor, entusiasmo, tristeza, medo, felicidade, paz, raiva, ciúme ou alegria - podem entrar em duas categorias. Como é o seu negócio? O que parece sólido, não é. Podemos entrar em harmonia com esta energia Universal
pelo ato de expressar gratidão. Porém, há uma necessidade urgente de ensinar as leis para criar dinheiro para o mundo. Quero dizer, como você pode esperar tirar-se desse resultado atual, você não sabe como isso vai mudar, então como você pode pensar no que está acontecendo na realidade agora? Sem ele, somos constrangidos e impedidos, e
nossas escolhas, limitadas." ~ Bob Proctor O mundo precisa SABER o que poucos têm escondido todos esses anos. Por causa disso as MUDANÇAS são muito VAGAROSAS para a maioria de nós. Sem gratidão, a energia que você emite é EU NÃO TENHO O BASTANTE assim, pela Lei da Atração, você vai continuar perdendo cada vez mais, até que não
tenha o bastante. Não há uma qualidade singular padrão entre os ricos, exceto UMA As pessoas ricas no mundo entendem e usam a Lei da Atração em suas vidas diárias. Conforme você lê essas perguntas, faça anotações mentais das respostas em sua mente: Vamos dar uma boa olhada nos resultados de sua vida. A Lei de Atração, como explicado em
O Segredo, ensina como você pode ter, ser e fazer tudo o que você quer na vida. O novo programa de Bob Proctor é seu próximo passo para aprender a aplicar a Lei da Atração a fim de construir a vida ideal que você deseja. 17 18 Tornamo-nos naquilo em que pensamos! Agora se pergunte...no que você normalmente pensa? Como aplico esta Lei aos
negócios? Para entender a Lei de Atração, vamos primeiro entender que sua contraparte subjacente, a Lei da Vibração. Elas parecem apreciar a vida por si mesma. Ficamos obcecados com a forma como as coisas são ao invés de ficarmos obcecados com a forma como PODERIAM SER. Uma metáfora pode mostrar o modo. É um meio para um fim.
Agora, a Grande Questão... E há as pessoas que saíram da orfandade para o estado de milionários através do domínio da Lei da Atração. 2425 Como são seus amigos? 16 17 O cientista Steve Grand escreveu o seguinte: Pense em uma experiência de sua infância. Sem meu atual trabalho, não tenho outras fontes de renda. Não há uma qualidade
singular padrão entre os ricos, exceto UMA As pessoas ricas no mundo, consciente ou inconscientemente, entendem e usam a Lei da Atração em suas vidas diárias. Por que manifestar dinheiro primeiro? Eis um exemplo: Quando criança, você deve ter brincado de um jogo chamado quente ou frio. E expresse gratidão ao Universo por ter concedido isto
a você. Investigue mais, e estas moléculas são feitas de átomos. No resto do mundo, especialmente o mundo em desenvolvimento, a situação é bem pior. Mas não se preocupe... 14 15 Quero oferecer mais à minha família. Eis como Jane mudaria seu padrão mental, uma vez atingido o domínio da Lei da Atração: Primeiro, mudaria sua meta. Você tem
muito pelo qual agradecer! Portanto, deixe a Lei da Atração trabalhar por você, expresse gratidão pelo que tem. O que você buscaria mudar neste mundo? Para manifestar algo novo, simplesmente segure uma imagem, do que você busca, em sua mente. E as riquezas recebidas estarão na proporção exata da precisão de suas visões, da firmeza de seus
propósitos, do caráter da fé e da profundidade da gratidão. Felizmente, há um atalho... a idéia de que todo pensamento inconsciente que você tem, atrai aquilo em que você pensa para sua vida. Você precisa da em sua vida? Tudo é composto desta Energia Universal. Bem, deixe-me partilhar algo com você. Como sua família, comunidade ou negocio se
beneficiariam? Alguém tinha batido nele enquanto o carro estava estacionado e tinha ido embora sem ao menos deixar um recado no pára-brisa. Você é energia em forma física. Todos nos guiamos pela mesma lei. Mas, o que faz diferentes estes 5%? Eles não tinham uma "carruagem sem cavalo" que os pudesse levar onde quer que quisessem ir. Toda
preocupação só serve para trazer para sua realidade aquilo em que você pensa. O triste é que não tem que ser dessa forma. Como expliquei no filme O Segredo, sempre sou grato por tudo que tenho em minha vida - tenho uma casa magnífica, tenho uma esposa fantástica, amo passar o tempo com minha família. Por um momento pude sentir a
irritação e meu corpo se contraindo pela raiva, e imediatamente soube que tinha que redirecionar aquela atividade mental negativa. Como você contribuiria com o mundo e com a humanidade com seu novo fundo monetário? A Lei da Atração Eis como Bob Proctor explica a Lei da Atração: Todos nós trabalhamos com um poder infinito. Todos
trabalhamos com um poder infinito. Não podiam usar um telefone para, instantaneamente, se comunicar com os outros em qualquer lugar do mundo. Os professores apresentados em O Segredo - Bob Proctor e Jack Canfield têm estudado, aplicado e ensinado esse material durante décadas. Tendo recebido um presente de Deus, cortaram as gravatas
que os conectam a Deus não praticando o agradecimento/reconhecimento." 3233 Agora, uma coisa importante... Burt aprendeu a técnica enquanto estava estudando com seus lideres espirituais e curandeiros ao redor do mundo. É chamada A Técnica da Energia Redirecionada e é usada por um perito de 80 anos, um expert em meditação e curandeiro
de energias na Califórnia chamado Burt Goldman. E estes são os mesmos pensamentos que ficam a cargo de dirigir o poder de tudo o que você escolher em sua vida. Ganham milhões de dólares todos os anos, mas não é isso que é tão poderoso...muitas pessoas ganham milhões de dólares mas não são capazes de entender como estão fazendo isso.
Aceite a responsabilidade por onde você está hoje... Bom, vamos deixar Burt lhe contar uma história de um incidente que, normalmente, causaria um grande grau de tensão na maioria das pessoas e como ele aplicou a Técnica da Energia Redirecionada a este incidente. A habilidade de controlar seus pensamentos lhe permitirá escolher que
experiências, pessoas e eventos você atrai em sua vida. Preocupe-se e você sentirá muito. Sentimentos negativos significam que você está indo na direção errada. Como esta Lei trabalha grupos de pessoas como companhias e famílias? O Universo está dizendo "Alerta! Você está tendo pensamentos que não são a realidade que você deseja ter. Os
professores apresentados no filme montaram o Programa Ciência para Ficar Rico, especialmente projetado para ajudá-lo a aprender como usar a Lei da Atração para manifestar riqueza em sua vida. Imagine milhares de vidas se beneficiando de sua nova criação seja ela um livro, um trabalho de arte, ou um negócio. O perigo é que as vezes coisas
ruins acontecem - acidentes, doenças, colapsos, demissões. Jack Canfield É o fundador e co-criador do best-seller numero 01 na lista New York Times, Histórias para Abrir o Coração, com mais de 80 títulos e mais de 80 milhões de cópias vendidas em 39 idiomas. Preste atenção a elas e atrairá para sua realidade apenas as coisas que são boas para
você. Quando criança você provavelmente foi programado da mesma forma que eu fui. Nem um único átomo que é seu corpo hoje estava lá quando aquele evento aconteceu...as coisas fluem de um lugar a outro e momentamente se reúnem para compor você. 5 6 Agora, eis porque é importante pensar grande. Aquilo no que você pensa, você cria.
Atração inconsciente é o que acontece quando deixamos nossos pensamentos descontrolados correrem livres. Tudo o que você é, portanto, não é a matéria da qual você é feito. As leis naturais do universo são tão precisas que não temos qualquer dificuldade de construir astronaves, podemos enviar pessoas à lua e podemos cronometrar a aterrissagem
com a precisão de uma fração de segundo. Você tem que ter uma fé irresoluta e uma gratidão devota. Os pensamentos que você pensou há pouco as respostas que surgiram antes que você pudesse interrompê-las...são responsáveis pela programação de seus resultados atuais! Se você não gosta dos resultados em sua vida, você precisa mudar seus
pensamentos. Próximo...Pensamento controlado quando algo ruim acontece Mas e se algo particularmente ruim acontece, um acidente ou uma doença súbita? Saindo da Armadilha da Realidade Atual Tendemos a gastar uma esmagadora quantia de atenção em nossa situação atual. Lembre-se que esse sentimento é uma consciência da vibração na
qual você está. Jack Canfield explica como ele usa o Poder da Gratidão em sua vida... Especialmente, esforcese para entregar aos outros algo de valor maior do que pagaram. Pulando para dentro do carro, disse aos três: Vamos lá. Você pediria coisas maiores. Quando você forma um pensamento em sua cabeça, você se encontra com essa energia e, na
verdade, cria aquilo no qual está pensando. Mas, não importa quão duramente trabalhe, ela nunca tem o bastante. O que Wattles está dizendo aqui é que quando você pensa de acordo com o que vê ao seu redor, na aparência corrente das coisas, no que você vê como resultado direto é fácil manter-se pensando dessa maneira. Como expressar gratidão
É realmente fácil. Pense cuidadosamente e coloque sua resposta aqui: Agora pergunte-se: E se fosse possível fazer esse dinheiro em UM mês. Ela passaria alguns minutos todas as manhãs apenas sonhando com o que fará assim que atingir a liberdade financeira. É verdade pensando de forma diferente de seu modo atual, dos resultados que você está
obtendo dá trabalho. Agora, você pode pensar que isto será difícil...afinal de contas, você tem milhares de pensamentos todo santo dia. AGORA você está somando poder a seus pensamentos e realmente usando a Lei da Atração. Pensamos nas coisas do modo como SÃO mais do que na forma como DEVERIAM SER. 6 7 Pessoas que associam dinheiro
com ganância e coisa ruim NUNCA vêem o bem que o dinheiro pode fazer. Nenhum crescimento, nenhuma abundância, nenhuma descoberta maravilhosa ou nova idéia - nada. E é atraído em virtude das imagens que você mantém em sua mente. Isso é 5% prósperos, 95% não. Sua renda atual está baseada na convicção do que você é capaz de ganhar.
E quando você tem mais, você é capaz de FAZER mais. Você vê, não importa onde você está na vida. 18 19 Na Lição 2: Pensamentos se tornam coisas Aceitando a responsabilidade por sua situação atual Mandando embora a Cilada da Realidade Atual P.S. A, ensinada pelos professores oficiais do filme O Segredo está varrendo o mundo como uma
tempestade. Como toda pedra, todo animal, toda árvore, todo planeta que gira ao redor de toda estrela distante. Jane poderia estabelecer uma meta para sair das dívidas. A chave para controlar seus pensamentos é simplesmente observar as emoções que vêm do pensamento. É mais fácil atrair o bem do que atrair o mal. Realmente não há limitações
ao que eu possa buscar? Mudar a direção não significa sair de seu trabalho neste momento - mas significa que você precisa fazer algo para arrumar a situação atual. Você é consciente de si mesmo. A História do pára-choque amassado O incidente aconteceu durante uma aula que eu estava apresentando. Independentemente de ser apresentado no
filme, ele aplica a Lei da Atração em todos os seus ensinamentos e em seu ultimo livro, Os princípios do sucesso: como sair de onde você está para onde você quer estar. De outra maneira, como você se lembraria disto? Essa energia preenche o universo inteiro. 2930 A CIÊNCIA PARA FICAR RICO Como controlar seus pensamentos Duas técnicas de
mudança de vida para obter domínio sobre seus pensamentos Seus pensamentos são seus recursos mais poderosos! Você e tudo que você experimenta na vida é o resultado direto de seus pensamentos. Há milionários que nasceram ricos. Aqui é que reside o problema. As pessoas ricas sabem que dinheiro é necessário para fazer grandes coisas. Leia
atentamente, para receber instruções passo-a-passo que mostram como você começa a aplicar a Lei da Atração em sua vida diária Como passar da teoria à ação. Temos que reverter isso. Nada mais. Mas vá um pouco mais fundo e agora você não é a questão mas energia. porque o contrário também acontece. Você pode ter uma renda comum - mas
não iria querer trocar de lugar com um homem rico que vivesse há 200 anos atrás. Usei a Técnica da Energia Redirecionada e foquei em encontrar uma forma de trocar os pensamentos negativos por uma ação positiva. Então, o que você faz? Assim, as notícias boas são que seus pensamentos positivos, por entusiasmá-lo muito mais e normalmente ter
mais emoções agregadas à eles tenham a tendência de ser muito mais poderosos do que seus pensamentos negativos. Agora, a melhor parte. Uma pedra pode se parecer a uma pedra ainda, mas nela há trilhões de partículas subatômicas cercando-a por todos os lados. Há milionários em países desenvolvidos, mas também há milionários em nações
pobres. Como você se sente sobre essa declaração? E, fazendo isso, invariavelmente riquezas vieram para seus caminhos. Quando você tinha terminado de contar, abria os olhos e, então, tinha que tentar achar o brinquedo escondido. Preocupe-se sobre sair das dívidas - e isso é o que atrai - MAIS dívidas. Algo do qual você se lembra claramente, algo
que você pode ver, sentir, talvez até mesmo sentir o cheiro, como se você realmente estivesse lá. Às vezes me preocupo com dinheiro. Na realidade, Wallace Wattles diz o mesmo quando escreve Pensar a VERDADE, a despeito da aparência, é laborioso e requer o uso de mais poder que qualquer outro trabalho que uma pessoa tem a executar." Mas a
chave é: isso pode ser feito. A Lei da Atração, como explicado em O Segredo, e, até com mais detalhes no programa da, lhe ensinará tudo o que você pode querer ou precisar em sua vida. eles aplicam... Mas, uma vez que você comece, notará que os pensamentos positivos começam a vir mais rápido e mais fácil conforme você continua. Assim, não
desperdice seu potencial com coisas pequenas. Um amigo escondia algo, digamos um brinquedo, sob um colchão ou atrás de alguns livros. Como a maioria das pessoas, seus pensamentos dominantes são usualmente sobre suas preocupações diárias, medos, e sobre o que você sente falta. e eles são Mestres em transferir a Ciência para Ficar Rico para
outros. 2122 A Lei da Atração Eis como Bob Proctor explica a Lei da Atração: Todos nós trabalhamos com um poder infinito. Coloque três coisas no quadro abaixo: Eis como você pode obter estas 3 coisas: Entender, Absorver e Dominar a Ciência para Ficar Rico. É a Lei da Atração! Tudo o que está entrando em sua vida é porque você está atraindo
para ela. E o Universo joga este jogo com você TODO santo dia. 3334 Então, faça isso. Isto não é sobre dinheiro é sobre obter a liberdade para ser o você real. Mas você não pode fazer isto sendo medíocre. Trabalho duro, mas não vejo o salário que desejo. Queira ou não, isso é irrelevante - pense sobre algo que você não QUER e você atrai isto para
sua vida. Quando você entender a Lei de Atração, aprenderá a se dar conta do modo como se sente e prestará atenção a estes sentimentos porque eles são o sistema de orientação de sua alma, e lhe ajudará a aprimorar-se nas coisas que realmente são as corretas para você. Porém, poucas pessoas têm a CONSCIÊNCIA necessária para manifestar a
riqueza. Esqueça da definição religiosa de Deus para o momento. Suas circunstâncias agora mesmo são apenas sua realidade atual. Ou você será incapaz de mudar 2324 Se a Lei de Atração é tão simples assim, por que mais pessoas não são ricas, até mesmo satisfeitas com o estado em que está suas vidas? QUANTO MAIS VOCÊ PODERIA TRAZER
PARA SUA VIDA NO PRÓXIMO ANO? O que você PENSA de seu corpo? Estender-se além de sua presença física requer dinheiro. As imagens que você planta em sua maravilhosa mente imediatamente convoca uma força atrativa, que governa os resultados em sua vida. Milhões de pessoas já estão usando a Lei da Atração para fazer suas vidas
prosperas. Dinheiro é um veículo poderoso para ajudar as pessoas e fazer o bem! Especialmente se o dinheiro estiver nas mãos certas... Bem poucos seres humanos percebem o potencial oculto que têm para alterar suas próprias vidas. Eles entendem que a abundância é sua por direito nato, mas que precisam ganhá-la. Agora, está focando no positivo.
Esta é a diferença entre as pessoas medíocres e as prósperas. Um negócio, um companheiro, saúde gloriosa, riqueza gloriosa. Tudo aquilo que você inclui em sua imagem mental virá a você pelo reino físico - pelo processo dos modos naturais, como troca e comércio. Elas honestamente acreditam que a causa de seus resultados atuais reside fora de si
mesmas, devido a condições e circunstâncias sobre as quais não têm controle. Toda vez que você se movia para o local próximo de onde estava o brinquedo, seu amigo gritava "MORNO". Isto conduz a algumas perguntas interessantes... Tudo o que se passa em sua mente, você está atraindo para si. Nos anos trinta Napoleon Hill elevou-a a um novo
nível novo com seu livro "Pense e Enriqueça. Uma pergunta que você precisa responder Qual é o maior dinheiro que você já conseguiu em um ano? Onde Espiritualidade, Meditação e Religião entram? Não. 3 4 A resposta é simplesmente uma: Há um sistema exato para aplicar a Lei da Atração para construir a vida que você busca O sistema foi
primeiro formulado por Wallce D.Wattles, em 1910, e por Napoleon Hill nos anos HOJE Bob Proctor e Jack Canfield trouxeram esse sistema para uma era inteiramente nova. Geralmente deixamos que nosso mundo externo controle nosso mundo interno. Então, por que focar no dinheiro? Ou a maior pergunta de todas: qual será sua marca (seu legado
NT ) para a humanidade? Esta autoconsciência, quando dirigida, pode lhe permitir ditar que experiências você escolher trazer a seu mundo. Isso não é mais segredo, mas um termo familiar que legalmente está recebendo a atenção que merece. Assim, a riqueza volta para eles rapidamente. Uma lei. Estou grato por ter uma família incrível, um cônjuge
que me ama e pelos filhos que são simplesmente maravilhosos. O reconhecimento não serve para impulsionar o ego de alguma consciência Universal insegura ou de Deus. O Universo é seu amigo. Há muitas coisas na vida que eu desejo, mas não posso pagá-las. As pessoas que deixam a Lei da Atração trabalhar por elas são de um tipo de pessoas.
Preocupe-se ele ou ela o (a) ama ou não - e você atrai incerteza para suas relações. A Ciência usada por todas as pessoas ricas e sábias através de séculos é sua agora Introdução à Ciência para Ficar Rico O mundo foi apresentado à Ciência para Ficar Rico em 1910, quando Wallace Wattles publicou seu livro, que foi a inspiração para o filme "O
Segredo". Observe-os, abrace-os e siga-os - estes sinais minúsculos do Universo o ajudarão dandolhe a motivação e convicção para se manter em movimento em direção a coisas bem maiores. Você pode imaginar quantas boas intenções falham em MANIFESTAR por causa da falta de entendimento da? Como sua família se beneficiaria? Um modo
simples de ajudá-lo a se mover para esse estado de alegria e vibrações positivas é começar a pensar sobre pelo que você tem sido grato. 2 3 Como usar a Lei da Atração a seu favor: Vamos dar uma boa olhada nos resultados de sua vida. Gratidão unifica nossa mente com tudo isto cercando-nos da energia Universal. Qual é o EXATO processo do
pensamento para aplicar a Lei? ajudar outros a entender a. Muitas pessoas ficam muito desconfortáveis quando falam sobre dinheiro. Nada acontece por acidente. Há tanto que pode ser melhorado no mundo. TENHO o melhor e, surpreendentemente, tudo continua melhorando! Mas o ponto é: eu estava grato quando não tinha nenhuma casa, quando
não tinha esposa, família e meu negócio. Você pode se sentir do mesmo modo sobre seu casamento, sua carreira, seu corpo, sua casa - os sentimentos negativos são sinos de alarme tocando. Os resultados atuais que você tem em sua vida são baseados em sua convicção atual. Afinal de contas, você realmente estava lá na ocasião, não estava? Pegue
qualquer grupo de 100 pessoas no início de carreira profissional e acompanhe-as durante 40 anos até que atinjam a idade da aposentadoria e eis o que você descobrirá, de acordo com a Administração de Previdência social: Apenas 1 será rica 4 serão financeiramente estáveis 5 continuarão trabalhando, não porque querem, mas porque precisam 36
estarão mortas 54 morrerão sem dinheiro dependentes da magra pensão da Previdência Social, de parentes, amigos e até mesmo de caridade para um padrão de vida mínimo. A energia que compõe o universo. Você precisa achar uma forma de mudar seus pensamentos RÁPIDO!". 2829 Minúsculas coincidências começarão a acontecer. Mas o
problema é que, quando você exagera e se queixa de não ter o bastante, você atrai mais contas para pagar. Qual é o seu salário? (Jack Canfield) Você foi ensinado que buscar dinheiro é ruim? Pensar em uma meta sobre a qual você só está meioentusiasmado não o ajudará a manifestar essa meta com rapidez. E para completar, ainda deve toneladas à
empresa do cartão de crédito. Eles são dois dos treinadores mais poderosos no mundo atual. Seu pensamento inicial poderia ser: Estou tão endividada não sei o que fazer Não tenho o bastante para adquirir as coisas que busco na vida para mim e minha família. O motivo pelo qual funciona é porque quando você expressa gratidão pelo que tem, põe A
SI MESMO num estado mental, um de alegria e expectativa. Quando isto acontece e você enfatiza a situação ruim, você simplesmente cria energia negativa que amplifica a situação ruim e o mantém preso naquilo por mais tempo. Como está a saúde de seu corpo? Há uma fórmula simples que queremos que você entenda: Pensamento + Emoção =
Atração O que essa fórmula significa é que seus pensamentos, aumentados pelas EMOÇÕES atrás de seus pensamentos, são iguais às coisa que você atrai para sua vida. 1 A CIENCIA PARA FICAR RICO Curso On-Line Com: Bob Proctor & Jack Canfield 2 Graças a um filme, o mundo está acordando para a Lei da Atração... 2526 E a realidade atual
pode mudar. Isto é porque, enquanto suas riquezas físicas podem ter sido perdidas por falência ou investimentos ruins, seu intelecto, seu ser interno rico, está focado na riqueza. A Lei da Atração é como um gênio. Novas idéias e oportunidades começarão a fluir em seu caminho esse fluxo de coincidências é A Lei da Atração em trabalho. O
surpreendente sobre estas pessoas é que normalmente, com facilidade notável, ganham a riqueza de volta. Portanto, a Grande Questão é: Como, então, começamos a sair de nossa situação atual e reclamamos a abundância que procuramos? O venerado santo indiano,vivekananda, que viveu há mais de 100 anos atrás, explicou isto esplendidamente...
Bem, a maioria das pessoas não assume responsabilidade pessoal por seus resultados atuais. TUDO. Somos seres poderosos, surpreendentes mas, tristemente, muitos de nós não percebemos nosso próprio e lindo potencial. Vá adiante, e os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons - partículas elementares dançando uma dança cósmica. Chame
isso do que você quiser. Estes pensamentos medíocres, passivos não fazem nada por nós! Tudo o que estes pensamentos fazem é simplesmente manter em nossas vidas nossas preocupações diárias, nossas situações financeiras atuais e nossas relações atuais. Você tem que fazer tudo aquilo que pode fazer a cada dia para transformar essa visão em
realidade. Para reivindicar esta riqueza, você deve ser ativo. Imagine se você pudesse criar a vida de seus sonhos. Quanto mais você seria capaz de ganhar? Você nunca pode escapar dela. Você merece aprender apenas dos melhores. A próxima coisa que Jane faria é corrigir seus pensamentos negativos. Estabelecer uma meta de adquirir $1000,00 de
aumento é uma meta pequena. Pense sobre seu debito e isso será o que você atrairá MAIS débito. Você também pode aprender a usar a "Lei de Atração" para criar tudo que quer na vida - seja dinheiro, amor ou felicidade - e gerar abundância. Nesta lição explicaremos como exatamente controlar seus pensamentos. E quando você chegava perto, para
encontrar o brinquedo, ele gritava QUENTE, você achou!. Agora, isto pode soar assustador... Você não tem que ficar preso na mediocridade. Sua vibração mudará imediatamente. Há 200 anos atrás a quantidade de informação que uma pessoa rica comum poderia consumir em uma vida seria o que você pode consumir em UM DIA através da Internet.
Elas sabem que o bem que pode ser feito sem dinheiro é limitado à sua própria presença física em um determinado lugar. Como você se comunica com os membros de sua família? Assimile o hábito disso. Como você está se sentindo? Seguramente, às vezes enfrentam momentos ruins - sentimentos de desespero, aflição ou tristeza, mas superam
depressa. Assim que eu vi aquele amassado, minha mente voou para todas as direções. Ele tem tratado tão bem durante os anos e está envelhecendo graciosamente. Essa lei é a Lei da Atraçao. Na Lição 3: O primeiro passo para ativar a Lei da Atração em sua vida Como estabelecer o objetivo adequado. Digamos, uma bicicleta nova? Veja, por causa
de nosso pensamento apenas e sempre controlar nossos resultados...precisamos estar completamente focados e pensando sobre resultados DIFERENTES do que os que correntemente temos. Agora imagine se Imagine se você pudesse usar sua mente para manifestar essas decisões sem oscilar por ser cristalinamente claro onde você precisa estar e o
que precisa fazer. Pessoas medíocres enfatizam o presente. É a Lei da Atração em funcionamento. Sou grato agora que estou ganhando por mês. Todo pensamento feliz, prazeroso também está atraindo o positivo, no qual você está pensando, para sua vida. É um manual sistemático e científico para a reivindicação da abundância que o Universo já
reservou para você. Você está amando? Tenho uma família amorosa Tenho um trabalho agradável com oportunidade de crescimento Sou saudável Eu não deveria me sentir tão mal - muitas pessoas não têm uma casa ou uma família amorosa 2728 Minhas dívidas serão pagas integralmente quando eu começar a economizar um pouco todo mês Há
pessoas em situações piores que a minha 1 bilhão de pessoas no mundo tem que sobreviver com menos de um dólar por dia Agradeço por ter um trabalho e um estilo de vida mediano Gosto da idéia de ser rica Agradeço por ter um carro, boas roupas, ter 3 refeições por dia e poder tirar férias ocasionalmente - a maioria das pessoas não pode dispor
isto Posso acreditar que mais dinheiro e fluxos múltiplos de renda se abrirão para mim num futuro próximo Assim, através da mudança gradual de visão das circunstâncias, Jane se corrige a partir do pensamento negativo para o positivo. A Ciência usada por todas as pessoas ricas e sábias através de séculos é sua agora 13 14 Mas primeiro, quero que
você responda a uma pergunta... Sua real essência é de natureza espiritual - com habilidade de atrair para sua vida aquilo em que você foca sua atenção. Se você recebesse um treinamento de Bob Proctor e Jack Canfield, verdadeiros mestres que não apenas foram apresentados no filme O Segredo, mas também construíram negócios de milhões de
dólares e treinaram milhares de pessoas a manifestar abundância surpreendente pelo conceito da Lei da Atração... Todos temos ouvido sobre milionários que de repente faliram e perderam tudo. Sua meta seria "liberdade financeira absoluta". Veja, simplesmente não é possível viver uma vida realmente completa ou próspera a menos que você seja
rico. Com esse dinheiro você não apenas pode criar uma vida boa para sua família, como também doar dinheiro a suas instituições de caridade favoritas ou a fundos de projetos de bairro. Dinheiro é um meio de troca de produtos ou serviços, usado por todas as pessoas num mundo civilizado. É a Lei da Atração! O Segredo é a Lei da Atração! Tudo o
que está entrando em sua vida é porque você está atraindo para ela. Bob Proctor é o autor de "Você Nasceu Rico" e um dos professores apresentados no filme de 2006, "O Segredo". as comunidades que são vítimas de ondas de crimes, ou guerras, atraem essas coisas para suas vidas? E quando sua vibração muda, seus resultados seguem um fluxo
superior. Todos nós nos guiamos por exatamente as mesmas leis. Lembre-se, a Lei da Atração implica em que qualquer coisa está dentro de seu campo de possibilidade se você desejar isto fortemente, acreditar nisto, e entrar em ação para isto. Dinheiro em si mesmo não é nem bom, nem mau. Os que praticam estas instruções ficarão ricos. Até
mesmo o concreto, vidro e aço, é energia em movimento constante. O poder que dorme dentro de você Diga-me: Quem é você? Quero oferecer mais à minha família. Não é uma situação de ganho-perda há o bastante para todo mundo. Mas neste caso, e também no livro que inspirou O Segredo, vamos nos focar em gerar abundância, dinheiro e riqueza.
A pedra é pura energia e movimento sua solidez e quietude são puramente uma ilusão. 7 8 Por causa disso há uma necessidade urgente no ensino das Leis da criação de riquezas no mundo. Se você não está sentindo-se da forma como quer se sentir, começa a visualizar o que você quer ao invés do que você não quer. Você fechava seus olhos e contava
até dez. Vivemos num oceano de movimento! O que esta lição nos ensina é que você tem um poder dentro de si que muito superior a qualquer circunstância ou situação a seu redor - você tem livre vontade sobre o que quer pensar. É usado para representar VALOR. Fique antenado para a próxima lição. Para ativar esta habilidade, temos que aprender
a aproveitar nossa mente criativa. Porque agora você foca no que TEM ao invés de no que não tem; a energia que você está emitindo é EU TENHO MUITO. A armadilha da realidade atual Na, Wallace diz: Você tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer mais esforço do que pensar os pensamentos que são sugeridos
pelas aparências. Conforme você começava a se mover em direção ao brinquedo, ele dizia Está ficando, quente, quente.... Se seus pensamentos são um veículo para que você se mova para sua meta - suas emoções são o combustível deste veículo. Investigue dentro de você e você descobrirá que é feito de moléculas. Este é um universo ordenado.
Embora esta "programação" tenha começado quando éramos bebês; receber boletins na escola primária é um grande exemplo disso, e bem comum a todos nós. Quem influenciaria você? Gostaria de estar recebendo um salário melhor. Nossos pensamentos ditam o que atraímos! Temos que deixar nosso mundo interno se encarregar de nosso mundo
externo! O que você pensa E o que você sente E o que você manifesta É sempre uma compatibilização ~ Esther Hicks, autora de A Lei da Atração Como usar a Lei da Atração a seu favor: Vamos dar uma olhada nos resultados de sua vida. Bob Proctor estudou A Lei da Atração por muitos anos e um das coisas que aprendeu é que a Lei da Atração
funciona melhor para você e você pode pedir algo que não apenas o beneficiará, mas a outros também. Se você se sente desconfortável com a idéia de que merece ser rico é porque está lidando com uma idéia estrangeira a sua natureza condicionada...vamos ajudá-lo a trabalhar com esse sentimento até que você se sinta confortável... Marque os
campos que se aplicam a você: Desejo mais abundância em minha vida. Você está atraindo tudo que vem para sua vida. Mas em lugar de dizer QUENTE ou FRIO, o Universo o guia com sentimentos. Dinheiro por sis ó não é nem bom nem mau É um meio para um fim. Imagine criar empregos, mudar vidas, criar produtos que beneficie a humanidade. O
trabalho repetitivo o está enfadando, você se sente depreciado, simplesmente não sente que está fazendo algo que ama. Mesmo? A quem você ensinará? 19 20 A CIÊNCIA PARA FICAR RICO Pensamentos se transformam em coisas A Lei da Atração e a responsabilidade por quem você é e onde está atualmente Na Lição 1 explicamos que você é mais
do que apenas um pedaço matéria orgânica. Pessoas prósperas olham com entusiasmo o que poderia ser. Há uma razão EXATAMENTE AGORA para expressar gratidão. Você as reconhecerá quando encontrá-las. Se você tiver Bob Proctor e Jack Canfield ensinando-o como usar a Lei da Atração para atrair riqueza em sua vida...que tipo de resultados
você seria capaz de perceber? Como são seus amigos? PENSAR GRANDE - Você não deve isto só a você, mas também ao mundo. Há uma oficina mecânica na rua logo abaixo. Mas a humanidade tem que aprender a manter o processo do pensamento correto para atrair a riqueza. A maioria das pessoas é ignorante da Lei: Você atrai para sua vida tudo
o que está em vibração harmoniosa com você. O mundo precisa aprender a CIÊNCIA PARA FICAR RICO. Essas, claro, são as estatísticas dos EUA. O que temos que pôr em nossas cabeças é que possuir dinheiro não significa NADA. Quando você está lendo esse artigo...coisas...condições...circunstâncias e pessoas que você conhece, algumas que você
nem ao menos conhece estão marchando para você, soldados obedientes, para ajudar na manifestação de suas imagens. A Lei da Vibração assume que TUDO vibra (tudo se move). Tudo que já criado - da menor partícula atômica para ao maior arranha-céu está em constante estado de movimento energético. Pegue qualquer grupo de 100 pessoas no
início de carreira profissional e acompanhe-as durante 40 anos até que atinjam a idade da aposentadoria e eis o que você descobrirá, de acordo com a Administração de Previdência social: Apenas 1 será rica 4 serão financeiramente estáveis 5 continuarão trabalhando, não porque querem, mas porque precisam 12 13 36 estarão mortas 54 morrerão
sem dinheiro dependentes da magra pensão da Previdência Social, de parentes, amigos e até mesmo de caridade para um padrão de vida mínimo. Emoções são poderosas. 3132 Suas emoções são, portanto, um sistema de advertência da sua Alma. Não é mais um segredo, mas um termo familiar que tem recebido a atenção que merece. "Você vai
consertar isso exatamente agora?", um dos estudantes perguntou. Queremos compartilhar com você um exercício simples que pode ajudá-lo a corrigir seus pensamentos e movê-lo em direção de maior abundância. Os milionários entendem que a abundância está ai para ser pega. Veja, não é possível viver uma vida realmente completa ou próspera a
menos que você seja rico. Conforme você aplica esse programa, irá reavaliar o que você vê como verdade...no que acredita. Se você tivesse um gênio pronto conceder seus desejos, você pediria algo pequeno?
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