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Antes de começar

Já ouviu falar no filme e livro O segredo? Ele fala sobre a lei da
atração e o poder da mentalização para cocriar o que você deseja
na sua vida. A autora Rhonda Byrne cita que é necessário não só
mentalizar, mas também sentir o que se quer.

É uma receita simples:

Aplicando essa fórmula repetidas vezes, o campo eletromagnético
que você está alimentando vai buscar e ser atraído por ressonância
pela mesma informação. Então não basta pensar positivo, tem que
sentir positivo!!

Onda 
Eletromagnética 
do Pensamento 

Onda 
Eletromagnética 

da Emoção 

Campo 
Eletromagnético 
Potencializado

Ok, maravilhoso, mas não é
tão fácil assim modelar nosso
pensamento, tampouco nossos
sentimentos. Então precisamos
de algumas estratégias para
desenvolver essa habilidade.
Aí começa o segredo do
segredo.
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Antes de começar

É isso mesmo, temos esse potencial! Mas precisamos aprender
alguns detalhes importantes para conseguirmos colocar isso em
prática no seu máximo.

Muita gente foi impactada pelo acesso à Lei da Atração. Eu mesma
comecei lá em 2009 a transformar minha vida gradualmente
quando comecei a aplicar esse conhecimento.

Eu fazia listas, acreditava que merecia aquilo que queria atrair e
agia a partir deste estado interno. Cocriei o emprego que queria, o
apartamento que eu queria, o carro que eu queria, as viagens que
eu queria...até que uma transformação mais profunda começou a
emergir. Pois é, quem resolve entrar nessa de expansão da
consciência vai se deparar com camadas cada vez mais profundas
do seu ser.

Percebi que tinha afinado meu poder cocriador, mas senti que
precisava transcender esse loop de querer-ter para adentrar no
processo de sentir-ser. Foi uma mudança e tanto. Ainda é!

O sentir deve estar 
alinhado com as 
mentalizações.
Essa é a base para produzir 
a ação correspondente, aí 
então a receita do sucesso 
está garantida.
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Antes de começar

Estou no processo de construir a expressão do meu Ser e a
cocriação dessa nova realidade passa constantemente pelo
alinhamento dos meus sentimentos com as minhas mentalizações.

Atendendo muitas pessoas, estudando e buscando mais experiências
percebi que esse é o bloqueio que impede que toda a potência do
Segredo seja explorada.

Enfim, todas essas variáveis interferem no sucesso da receita da Lei
de Atração. Mentalizar e sentir pode parecer simples, mas estamos
falando de seres humanos! Somos cheios de bloqueios emocionais,
crenças limitantes e histórias familiares e culturais complexas.

Muitas pessoas sentem inseguranças,
falta de merecimento e têm um crítico
interno muito atuante para
conseguirem realizar qualquer coisa,
desde uma viagem, um emprego
novo ou um relacionamento saudável
até a expressão autêntica do seu Ser.
Muito comum também nossas
tendências de personalidade e de
pensamento não colaborarem em
alguns momentos. Se tem muito
perfeccionismo ou muita indecisão,
por exemplo, as mentalizações
podem ser menos assertivas ou
menos práticas.
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Antes de começar

Está sendo muito importante na minha trajetória vivenciar tudo isso e
compartilhar alguns dos meus processos. Pode ser que você
descubra outras coisas sobre você, tudo bem, essa pluralidade do
ser humano é maravilhosa. Se o que você precisa nesse momento é
um carro novo ou realizar uma viagem dos sonhos (eu tenho muitas
ainda) bóra usar essa estratégia para isso! Se você quer desenvolver
mais paciência e confiança no fluxo da vida, também rola!
Qualquer coisa, desde as mais simples, até ver-se como um ser
radiante, pleno de luz e amor.

Aprender esse caminho de
cocriação é uma ferramenta que
você poderá usar para sempre.
Uma vez internalizada ninguém
mais tira de você. Você só terá que
vasculhar sentimentos e afiná-los
com a mentalização para cada
processo na sua vida, esse é o
Segredo do Segredo.

Nesse ebook, assim como nos
processos de coaching e
Thetahealing® que realizo, busco
empoderar as pessoas na
expansão de suas consciências e
no poder de transformar suas
vidas. Vou detalhar num plano
prático como vasculhar seus
sentimentos, como criar frases
poderosas e imagens mentais para
visualizar e colocar a Lei da
Atração a seu favor.

Leandro Karnal
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Antes de começar

Você só precisa dar um voto de confiança para essa estratégia tão
usada pelas pessoas que alcançaram sucesso e felicidade,
construindo a vida que desejaram.

Antes de começar

Vamos precisar de um caderninho 
para seu processo de cocriação.

Teremos muitas reflexões a fazer e 
escrever ajuda a esclarecer e fixar as 

informações que vamos levantar.

Recomendo que leia e reflita sobre 
cada capítulo na ordem que são 

apresentados, para que 
gradualmente expanda a consciência 

sobre si e sobre o processo de se 
tornar cocriador(a). Ao final será 
mais fácil perceber como integrar 

tudo na prática.

Tem um presente no final preparado 
com muito carinho para cocriarmos

um futuro mais desejável e 
abundante para todos nós.
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O Poder da gratidão

A força da gratidão é essencial para abrir os caminhos da
consciência cocriadora.

Robert Emmons, professor de psicologia na Universidade da
Califórnia, pioneiro na pesquisa da gratidão e um dos principais
estudiosos da psicologia positiva, é autor do livro “Agradeça e Seja
Feliz: Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para
melhor” e diz que a gratidão tem três poderes:

A gratidão é um estado emocional positivo em que reconhecemos e
apreciamos o que recebemos na vida. Tem dois componentes: a
afirmação de coisas boas e inferência/atribuição a quem ou o que
devo agradecer.

É um hábito que pode ser
treinado até mudar a forma de
ver a vida. Podemos encarar o
desenvolvimento deste estado
emocional como um espectro,
sendo o início a demonstração
mais trivial de gratidão
caminhando até uma visão de
aceitação de tudo o que acontece
como um presente em potencial.

Curar ferimentos passados
Energizar traz esperança e energia para o futuro

Mudar vidas através da mudança de foco no que falta 
para o que já se tem
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O Poder da gratidão

As pesquisas indicam que as pessoas que têm essa visão de vida
baseada na gratidão possuem mais indicadores de níveis de
felicidade duradoura, satisfação pessoal e também mais tendência
para comportamentos de doação, compaixão e perdão.

Só isso já é motivo suficiente para ser grato(a) né? Mas na jornada
para nos tornarmos cocriadores conscientes também temos que
levar em conta que é necessário agradecer antes de querer mais.
Bem simples, precisamos esvaziar o copo primeiro para colocar
mais conteúdo dentro. Agradecemos pelo que já temos e então
manifestamos mais.

O universo se utiliza de leis para governar e tem uma logística que
está além da nossa capacidade de entendimento. Com certeza uma
das leis é a gratidão e outra é a Lei da Atração, uma entrelaçada à
outra.

Espectro da Gratidão

Hábito de dizer obrigada  sensação mais profunda de 
agradecimento à vida

Então vamos pegar o caderninho e
escrever três motivos pelos quais
você pode ser grato(a) hoje? Coloca
como compromisso inicial no seu
processo, todos os dias, ao acordar
ou antes de dormir, escrever três (ou
mais) razões para agradecer. Em
seguida feche os olhos e sinta a
sensação da gratidão te preencher.
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Construindo declarações

Somos seres linguísticos, pensamos e construímos nosso mundo
através de palavras. Elas não são triviais, carregam a visão de um
observador, uma forma de enxergar a realidade que está sendo
representada por aquelas palavras específicas.

Humberto Maturana, neurobiólogo chileno que estuda essa temática
da autoconstrução do ser humano através da linguagem diz:

Portanto, as estruturas de cada pessoa são as lentes com que
enxergamos a realidade, e a linguagem que utilizamos expressa
essa perspectiva.

Um exercício prático da Lei da Atração é colocar a realidade que
queremos criar numa declaração. Declarações são atos linguísticos
(frases) que criam mundos possíveis. Associando a mentalização
dessas afirmações com as respectivas sensações criamos o campo
que iremos atrair.

“Não existe realidade 
independente do 
observador. Cada 

observador é único e 
enxerga a realidade a 
partir da sua própria 

estrutura.”
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Construindo declarações

Quanto mais específico melhor. Por exemplo, se você quer dinheiro
e saúde. Como podemos construir declarações mais específicas
para alcançar o seu desejo?

Faça contas, estipule quanto 
quer ganhar, quantos clientes 
precisa para atingir esse valor, 
quantas horas quer trabalhar, 
escreva esse número e veja 

essa quantia enquanto 
imagina a sensação 

de receber esse dinheiro. 

Especifique o que é ter saúde 
para você e o que você pode 

fazer hoje para conquistar isso, 
quais hábitos precisa adquirir, 
mudar ou curas que precisa 
manifestar. Mentalize junto 

com a sensação de ser 
saudável.
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Construindo declarações

Importante: Não utilizar nas declarações as palavras não, quero,
tento, preciso. Lembra que as palavras não são triviais? Então se
você alimentar que você quer, vai ficar querendo, vai ficar tentando
e precisando. Também não é aconselhável utilizar as formas
negativas, já que podemos utilizar os opostos na afirmativa.

Então agora é com você. O que você quer cocriar na sua vida? Pega
o caderninho e escreve. Escreve muitos planos, sonhos, tudo
conjugado no presente e na afirmativa.

Substituir por:
Eu tenho um carro novo da marca X.
Eu me sinto realizado(a) e satisfeito(a) com esse carro. 
Eu sou mais paciente. 
Eu me sinto mais paciente no meu dia a dia. 
Eu sei como é viver a vida com mais paciência. 
Eu atraio uma namorada e nos conectamos pelo amor.
Eu sei como é viver um relacionamento com amor. 
Eu desempenho meu melhor nesse novo emprego. 
Eu sei trabalhar me sentindo confiante. 
Eu confio no meu potencial.

Exemplo:
Eu quero um carro novo.
Eu tento ser mais paciente. 
Eu preciso de uma namorada. 
Eu não vou estragar esse novo
emprego. 
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Construindo sentimentos

Dentre as estruturas internas que nos compõem está nossa bagagem
de relacionamento com os sentimentos e emoções. Como
aprendemos a sentir influencia o modo que enxergamos a
realidade. Cada ser tem uma bagagem emocional, com bloqueios
mais intensos ou mais facilidade para sentir e acolher as emoções. E
isso pode ser o diferencial para cocriar a vida que você deseja.

Já assistiram o filme Divertidamente? Educação emocional é muito
necessária para facilitar essa intimidade com as emoções. Sem
problemas se você cresceu num ambiente pouco estimulante para
sua emocionalidade. Temos limitações socioculturais expressivas
nessa questão, mas é super possível mudar isso!

Claro que há questões que são mais profundas e talvez precisem de
terapias e processos específicos. Vou colocar um caminho aqui que
você pode começar a percorrer, mas se sentir necessidade de auxílio
não hesite, temos muitos recursos hoje em dia para transmutar
nossas crenças limitantes e emoções bloqueadas. Eu trabalho com
Thetahealing®, uma abordagem bem eficaz para essas questões.
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Construindo sentimentos

Precisamos nos abastecer com uma lista de sentimentos (anexa ao
final do e-book). Se você é mais exposto aos conceitos de diferentes
sentimentos, aos nomes desses sentimentos, saberá diferenciar mais
precisamente o que está sentindo, senão você está se sentindo
‘assim meio sei lá, não sei dizer’...rs, entende?

Além de nos abastecer dos nomes dos sentimentos que queremos
alimentar em nós, devemos fomentar as sensações em si. Muito
comum não saber como é se sentir realizado(a), satisfeito(a),
amado(a), feliz, ou qualquer outro sentimento que queira. Para isso
chegamos o mais perto possível da nossa referência desses
sentimentos e vamos alimentando isso, semeando a via
neurofisiológica que vai se abastecer de neurotransmissores que
provocam essas sensações. Também trabalho com essa questão no
Thetahealing® de forma mais impactante por estarmos num
estado de consciência mais aberto para essas percepções.

Para praticar: fecha os olhos, respira profundo e busca a sensação
de estar feliz. Mantém essa sensação por algum tempo atribuindo
uma imagem e/ou frase que te tragam a sensação de ser ou estar
feliz.

Repete mentalmente: eu sei como viver a vida sentindo felicidade, ou
realizado(a), ou qualquer outro sentimento da lista. Quanto mais
você fizer esse treino, mais você vai estar familiarizado(a) com essas
sensações.

Então vamos treinar? Como
qualquer outra atividade mental ou
corporal se treinarmos sentir essa
habilidade vai se fortalecer. A
neuroplasticidade é maravilhosa e
podemos usar esse conhecimento a
favor da lei da atração. Cocriando
no nosso sistema nervoso o que
queremos atrair para nossa vida.
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Aprendendo a visualizar

Após construir declarações poderosas e alimentar as sensações
positivas temos que conectar as duas práticas e visualizar imagens e
cenas que representem o que queremos cocriar.

As mentalizações podem ser descritas como uma união entre as
imagens mentais e as frases afirmativas que repetimos mentalmente.
Quanto mais afinada essa combinação em conexão com o
sentimento, mais assertiva será.

Vivemos mergulhados num mar de
imagens mentais que chegam do
ambiente através de estímulos e
outras que brotam da nossa própria
mente. Podemos aprender a fazer
uso consciente e deliberado dessas
imagens através do treino de
visualização.

Não se trata de usar as imagens
mentais como substitutas para a
realidade, como mecanismo de
fuga, mas sim, de assumir o
controle sobre nossa função
imaginativa e usá-la como um meio
efetivo de criação. Quando há
concentração voluntária numa única
imagem, então seu poder de
produzir a ação correspondente fica
mais evidente.

“Tudo que está no plano da 
realidade já foi sonho

um dia.”

Leonardo da Vinci 
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Vamos Praticar

Treino para visualização

Vamos começar o treino de visualização olhando para uma foto ou 
objeto e então construir uma imagem mental dela. Fecha os olhos 

e mantém a mesma imagem na sua tela mental.

Um segundo exercício é evocar mentalmente a imagem de algo 
bem conhecido que não vimos logo antes. O rosto de alguém que 

você convive muito ou um objeto bem comum.

Outro exercício é criar uma imagem de algo que nunca vimos na 
vida, um elefante amarelo ou uma árvore de bolas de tênis, 

qualquer quadro imaginário. A imagem deve ser mantida clara e 
exata tanto quanto possível, sendo reconstruída cada vez que se 

distorcer ou desaparecer.

Depois de praticar com imagens que não se alteram, podemos 
avançar para o estágio de visualizar um processo: um objeto ou 
cena que muda e se desenvolve. Um exemplo simples disso é 

visualizar um botão de flor e vê-lo desabrochando lentamente, ou 
a imagem de uma praia com as ondas do mar em movimento.

Também podemos nos visualizar expressando certa qualidade que 
queremos desenvolver ou enfrentando situações específicas da 

maneira que gostaríamos de fazer.

Treine construir a cena do que quer cocriar
com mais clareza e detalhes. 
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Identificando Obstáculos

Então já aprendemos a: 

Associar essas práticas é se empoderar dos nossos processos
criativos e a base para agir na direção correta. Pode ser que tudo
flua super bem e com pouco tempo de prática você já comece a
observar movimentos que estão te aproximando do que quer, ou
mesmo realizações bem rápidas são possíveis, depende do contexto
e das variáveis envolvidas.

No entanto ainda podemos encontrar bloqueios, são as tais crenças
limitantes que impedem que o campo eletromagnético ideal se
forme.

construir declarações 
poderosas

alimentar as vias de 
sensações

fortalecer nossas 
visualizações
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Identificando Obstáculos

Vamos nos atentar para o momento da prática em si, quando você
estiver escrevendo as declarações específicas para o que quer
cocriar, buscando as sensações daquilo já realizado e visualizando a
cena. Se sentir que não está fluindo tanto, perceba quais
sentimentos ou pensamentos surgem no momento da prática.
Quando se imagina tendo conquistado o que quer, o que vem na
sua mente?

São muitas possibilidades de expressão dessas crenças limitantes.
Você pode começar a identificá-las, mas se tiver difícil sugiro
novamente um profissional com experiência nessa escavação
(digging na nomenclatura em inglês utilizada no Thetahealing®).

É importante identificar quais
resultados e consequências
acontecerão quando conseguir o
que quer. A chave do bloqueio
pode estar aí.

Outra forma para identificar
obstáculos e maximizar o seu
potencial cocriativo é se perguntar:
qual o principal desafio para
chegar lá?

Acha que é impossível?
Acha que se 

conseguir o que 
quer poderá ficar 

sozinho(a)? Você se sente 
merecedor(a)?

Se sente 
ridículo(a)?
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Identificando Obstáculos

Então é essencial criar alternativas para esses obstáculos e usar
todas as estratégias que aprendemos aqui para fortalecer os
sentimentos e mentalizações favoráveis.

Percebe a importância de esclarecer e transmutar crenças limitantes
e sensações bloqueadas?

Depois que descobri isso estou em constante trabalho interno,
utilizando técnicas de Coaching, Yoga e Thetahealing® na
minha vida e com as pessoas que chegam até mim para estes
trabalhos.

Compartilho aqui nesse e-book um caminho de auto-
empoderamento e expansão da nossa potência. Não temos linha de
chegada para alcançar, mas sim uma jornada de autoconhecimento
e cocriação da vida que queremos construir.

Este é O Segredo do Segredo: vasculhar seus 
sentimentos e crenças, liberar espaço mental e 

emocional para mentalizar, sentir o que quer cocriar e 
começar a colocar a receita 

da Lei da Atração em prática.



20

Dica valiosa

Importante falar:

No yoga usamos uma técnica indiana chamada de Sankalpa, que
nada mais é do que mentalizar uma cena e uma frase curta,
afirmativa e conjugada no presente de algum desejo pessoal e
associar com a sensação daquilo já realizado. É Lei da Atração
pura! Mas o diferencial é que essa técnica é utilizada após uma
prática de yoga, no momento do relaxamento, depois de realizar
respirações e posturas corporais que movimentam nossos corpos
sutis, já criando uma situação energética favorável. Além disso, com
o yoganidra (relaxamento), podemos acessar estados profundos de
relaxamento e permitir acesso a estados alterados de consciência.
Assim o Sankalpa atinge lugares bem profundos da nossa psique.
Os indianos sabem das coisas! 😊

Se você ainda tem insegurança quanto à nossa 
capacidade cocriadora sugiro que comece pequeno. 
Começar mentalizando coisas muito grandes exige 

uma movimentação muito maior e mais tempo para 
essa realidade se materializar, aí a chance de você 

desanimar ou invalidar o processo é grande, 
principalmente se você está iniciando no método da 

cocriação. Então uma dica é começar com coisas 
pequenas e aos poucos ganhar confiança e prática. 
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Presente para praticar

Ouça esse áudio que preparei para você poder 
mentalizar e colocar a Lei da Atração na prática após um 
relaxamento guiado. Deita de forma confortável, coloca 
uma toalhinha nos olhos para permitir maior entrega e 

deixe-se levar. 

https://youtu.be/U2rgi-Zrmm4
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Lista de Sentimentos

Abandonado
Abismado
Aborrecido
Absorvido
Abusado
Afetuoso
Agitado
Agradável
Agradecido
Alegre
Alerta
Alienado
Aliviado
Alterado
Amado
Ameaçado
Amistoso
Animado
Ansioso
Apaixonado
Apreensivo
Ardente
Arrasado
Assustado
Atacado
Atento
Atônito
Atraído
Aventureiro
Bem-disposto
Bondoso
Brilhante
Calmo
Caloroso

Carinhoso
Confiante
Confiável
Confortável
Confuso
Contente
Curioso
Decepcionado
Delicado
Desamparado
Desanimado
Desiludido
Deslumbrado
Despreocupado
Desvalorizado
Diminuído
Divertido
Emocionado
Encantado
Encorajado
Enérgico
Enfeitiçado
Engajado
Enganado
Enojado
Entediado
Entusiasmado
Envolvido
Espantado
Esperançoso
Esplêndido
Estimulado
Eufórico
Exaltado

Excitado
Expansivo
Explorado
Extático
Fascinado
Feliz
Fortalecido
Frenético
Glorioso
Grato
Hostil
Impaciente
Impressionado
Incompreendido
Indesejado
Inflamado
Inspirado
Intenso
Interessado
Interrompido
Intimidado
Intrigado
Irritável
Jovial
Leve
Livre
Maltratado
Manipulado
Maravilhado
Medo
Meigo
Negligenciado
Obcecado
Oprimido

Orgulhoso
Otimista
Ousado
Pacífico
Perplexo
Positivo
Preocupado
Pressionado
Provocado
Questionador
Radiante
Raivoso
Realizado
Receoso
Reconhecido
Rejeitado
Relaxado
Revigorado
Satisfeito
Saturado
Seduzido
Seguro
Sensível
Sereno
Sobrecarregado
Subestimado
Surpreso
Traído
Tranquilo
Triste
Usado
Vaidoso
Vigoroso
Vulnerável
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