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Todos temos sonhos, objetivos.... problemas !

Como atingir nossos objetivos, resolver os problemas...?

“Lhe digo a verdade, se alguém diz a esta montanha, 

`Atire-se no mar´, e não possui dúvidas em seu coração 

a ponto de acreditar que  isto írá acontecer, assim será feito

Marco 11:23; Biblia

Seria apenas uma metáfora?
Poderíamos manifestar qualquer coisa que desejarmos?



O Universo Quântico 
&

O Principio da Manifestação 



Nossa visão do  mundo é um reflexo do que somos;

 Nos tornamos aquilo que mais pensamos ao 
nosso respeito;

 Todo tem inicio dentro de nós;

 Os iguais se atraem;

Não existe exclusão no universo, apenas inclusão

 As leis Imutáveis do Universo



Que é a visão Quântica do Universo?
O universo existe apenas como um “universo” de possibilidades quânticas 

até que um ser consciente de fato observe     Amit Goswami

Nossa percepção “Consciente” selecionaria apenas uma possibilidade quântica

“A Realidade” seria definida pela Mente que observa, 

 Principio do Universo Participante   

• A realidade do Universo é o resultado de nossa interação com ele

• Estamos constantemente julgando e interpretando o mundo ao redor 
baseados em modelos mentais que temos dele

 Principio da Percepção Seletiva  

Se todas as possibilidades estão disponíveis antes da observação 
porque apenas uma se torna real após a observação?



Se isto for verdade, então, nosso corpo, nossa personalidade, nosso 

caráter, nosso  ambiente, nosso mundo são o que eles parecem 

ser para nos, porque nosso Pensamento os moldou no presente estado.   

 A única realidade com a que lidamos são as percepções de nossa mente, 
que não passam de  “Idéias / Crenças”, apenas isso. 

Em ultima instancia, Nossa Realidade é subjetiva !!

• Nossa realidade não é concreta, nem objetiva, 
sendo amplamente distorcida por nossas percepções

O processo de manifestação Intencional

A chave não estaria apenas em saber os passos, mas em saber usá-los corretamente

Principio: ”Alinhar os três eus”

Se a realidade lá fora não é objetiva é apenas uma grande Ilusão, 
então poderia ser mudada !!



A qualidade na execução dos passos seria  o fator mais importante 

Não é um processo mecânico. A qualidade emocional associada é essencial

Uma manifestação bem sucedida exigiria uma enorme força de vontade !

Seria a  
“Arte de Combinar os Elementos”

1. Tomar o Controle

 Controlar palavras e pensamentos;

• A vida nada mais é do que uma série de eventos. Nossa representação interna desse 
eventos é o que define a realidade para nós. 

Os Passos

• Verificar ao longo do dia se os pensamentos estão  sob controle 

“Diálogos Internos”

“Os danos dos diálogos internos são infinitamente maiores 
do que os ocasionados por ações ou palavras ”



• Evitar  a auto-critica,  

- É um dos comportamento mais prejudiciais

- Analisar qualquer situação “apenas uma vez” com o propósito de aprender novas lições; 

- Evitar se comparar ou julgar os outros ou a si mesmo 

 Não permitir que o inconsciente seja impressionado involuntariamente

A comunicação entre o Inconsciente e o Supra-consciente, o “TODO” e acontece quando 
a mente lógica esta em repouso

 O consciente como um “guarda” que protege o “tesouro”” (memórias & comportamentos) 
guardados no subconsciente.

2. Relaxar e Limpar a Mente

Como contornar o guarda?

• Fazê-lo dormir: Relaxamento (visualização mental) / Meditação ( Observação)

3. Impressionar o inconsciente

 O inconsciente é o depositório de memórias criadas com envolvimento 
emocional 



 Criar grandes emoções e ligá-las às manifestações

 O inconsciente não consegue diferenciar entre eventos externos 
e imaginários

 Imaginar o desejo “vividamente” e associa-lo a emoções intensas e 
felizes

 O Inconsciente não é racional Não tentar justificar os desejos logicamente

 O subconsciente é atemporal Colocar os desejos no tempo presente, como se

já os tivesse adquirido

“Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma 

coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado”

Marco 11:24



Desistir !
Qual é o Ultimo  passo?  

Qual é o significado de Desistir ?

 Em um sistema quântico não pode mudar enquanto o pesquisador o 

estiver observando, confirmando que o observador de fato influencia 

os experimentos quânticos.

O efeito Observador-Zero quântico “efeito Zeno”
George Sudarshan e Baidyanath Misra, 1977 

Universidade do Texas,

• O poder do Desapego

• Apegar-se a algo é permitir que isso nos controle 

• O apego impressiona o inconsciente pela escassez.

• O apego é a necessidade do ego de estar no controle.



Quem é que tem a capacidade de colapsar uma possibilidade 
Quântica dentre as infinitas possibilidades?

O ego? A Mente? A personalidade?

O que acontece depois?

• Não  se preocupar no quando e como acontecerá

É da alçada da Consciência Universal do TODO

É fazer de tal forma que você nunca se torne o fazedor o manipulador 

e sim apenas um veiculo da Fonte, do Todo!

É fazer sem tensão, sem ansiedade, sem obsessão... 



Tem um desejo, um objetivo, um problema ?

Pense... 

Sinta....

Acredite....

 Imagine....

 Desista !



A Entrega

Libertar-se agora e para sempre da dominação de tua personalidade, 

cuja mente e intelecto tendem a glorificar-se e envaidecer- se.   

Para que a consciência penetre até Tua Alma, tua mente, a qual

daqui por diante, deve ser Tua servidora, e teu intelecto, Teu Escravo.   

Assim, pois, se te sentes suficientemente forte para suportá-lo;   

Se és capaz de deixar de lado todas as tuas fantasias, crenças e opiniões 

íntimas pessoais, que nada mais são do que as sobras que juntaste... 



 Quando puderes expulsar de tua mente todos os falsos conceitos, ideias e 

opiniões humanos e puderes limpá-la e esvaziá-la totalmente delas, para

que a Consciência possa achar condições propicias para expressar-se

livremente, então reconhecerás e haverás de compreender 

que tu nada és, que não passas de um centro focal da Consciência,

um canal ou veículo pelo qual o Ser possa manifestar seu significado, na matéria.

“A vida Impessoal” 
Joseph S. Brenner 

A chave  para concretizar o Milagre não é pedir que algo mude 
lá fora ,mas sim que mude algo dentro de nós ! 

O Verdadeiro Milagre não é o rearranjar os personagens em nosso 
sonho, e sim é despertar do sonho !

Então

“Quando estejamos livres das memorias, crenças.... de nos mesmos,  não haverá 

Nem sequer a intenção, nesse instante tomaremos consciência do que 

realmente somos.......
Limite Zero



 A “Intenção” esta tentando controlar a vida baseada na visão 

limitada do ego, é um brinquedo  da mente; 

 A “Inspiração” é uma mensagem diretiva da mente Universal.

Em resumo temos duas opções de viver a vida:

A partir de nossas memorias ( O Velho) ou 

A partir da inspiração Divina  ( O Novo)

• A Intenção produz resultados

• A Inspiração produz milagres!! 

Assim, todo desejo Verdadeiro, é aquele desejo surgido do coração, 

provém  do Ser, e por isso, necessariamente deverá cedo ou tarde 

e numa forma ou noutra, ser realizado. 

“ Quando realmente desejamos algo é simplesmente 
Deus querendo vivê-lo em nossa pele”



“Nem uma simples folha cai de uma árvore sem 
o consentimento de Deus”

Mateus 10:29; Biblia

“Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha”
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e as sua justiça, e todas 

estas coisas vos serão acrescentadas”.
Mateus 6:33


