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Olá eu sou Maria Pereda, Ph.D, ou M.C. Pereda, como sou 
conhecida no mundo literário.  A partir deste trabalho, sin-
to um grande entusiasmo em oferecer uma nova série de 4 

e-books gratuitos. 

Eu estou focada no processo de elevar a consciência atra-
vés do fornecimento do conhecimento que poderá leva-lo a 

uma maior conexão com o seu verdadeiro “Eu”. 

Assim, eu escolhi detalhar melhor como funciona a realida-
de percebida - o seu mundo pessoal, desta vez, separando os 

quatro componentes fundamentais que a compõe: 

MATÉRIA, ENERGIA, ESPAÇO e TEMPO. 

No primeiro e-book, apresentei, resumidamente, os quatro 
componentes fundamentais da realidade percebida, e neste 
segundo, caminharemos em um crescente entendimento dos 
conceitos e da mecânica de sua interação com o Homem, 

focando especialmente no fundamento da ENERGIA. 

Você já está pronto?
Então, sigamos unidos através desta realização! 
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ENERGIA   a Consciencia 
Universal

: ^

Tal e qual você viu no e-book passado, a energia é o tecido do uni-
verso e toda a matéria se origina da energia. Energia é informa-
ção, incluindo pensamentos, orações, intenções e crenças. A esse 
respeito, encontramos considerações quanto as mais altas fre-
quências energéticas, presentes na consciência, como sendo ver-
dades espirituais universais comuns a todos os textos sagrados.

A consciência é o campo de informa-
ção onisciente que conecta tudo e todos.

Na fronteira da ciência, novas ideias estão emergindo e desafiando 
tudo o que se acreditava quanto ao funcionamento de nosso mundo. 

A Mente e o corpo não são entidades separadas do meio com o 
qual se relacionam, e sim, uma pulsante coalescência energética, 
constantemente interagindo com um vasto campo de energia. Es-
tas novas teorias, reunidas e correlacionadas por Lynne McTag-
gart, substituem a visão reducionista do homem moderno – uma 
vida de separação e isolamento, por uma visão de conectividade.

 O físico Nassin Haramein e colegas trabalham arduamente 
para apresentar, dentro do universo científico, as evidências da to-
tal conectividade de tudo o que existe. Esse é um conhecimento an-
cestral, presente em livros de sabedoria antiga, como a Hindu, entre 
tantas outras. Assim, podemos dizer que, o que parecia ser intuiti-
vo, passa a ser amparado pela mais moderna e avançada ciência,
especialmente pelos campos da física, biologia e neurociência.
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Ao estudarmos o que essa nova ciência está revelan-
do, é nítida a compreensão, ou pelo menos, sugestão, so-
bre o vasto potencial humano, muito além do que ha-
via sido revelado pela ciência tradicional acadêmica. 
Essa nova ciência nos devolve o conhecimento so-
bre o poder e controle ilimitado para curarmos nos-
sos corpos e o próprio planeta, encontrando novas ma-
neiras de viver e gerar realidades mais harmoniosas. 

A ciência acadêmica tradicional retrata os humanos como 
a consequência de um mecanismo criado a partir de subs-
tâncias químicas e códigos genéticos. De acordo com esta vi-
são, o cérebro é um órgão a parte e o lar da consciência. 
Eles consideram que esta consciência é dirigida por substân-
cias químicas – a comunicação celular e a codificação do DNA. 
Assim, de acordo com esta visão, ao acreditar que a mente do 
homem está isolada do ambiente, a definição do que seja o 
Homem continua a ser a de uma máquina, resultado acidental 
de substâncias químicas que se combinaram adequadamente. 

O novo caminho para a integração das partes que consti-
tuem o Homem como um todo, tornou-se possível com o de-
senvolvimento da física quântica e outras ciências integra-
das com o foco da ciência unificada. Através das pesquisas, 
tem sido demonstrado que o mecanismo essencial de comu-
nicação é o padrão quântico conectado a um campo de ener-
gia universal - Campo de Ponto Zero. Esta energia pul-
sante é o mecanismo central de nosso Ser e Consciência. 

O Campo de energia (Consciência do Todo) é responsável pe-
las funções de nossas mentes, o crescimento de nossos cor-
pos e as forças da natureza como um todo. É o meio no qual 
toda a troca entre pensamentos e forças atuantes, é feita. 



5

Estamos Conectados !

Nós estamos conectados, pois em nosso nível mais fundamen-
tal, existem pacotes de energia (padrões quânticos) que cons-
tantemente trocam informações com um mar frequencial. 

Esse conceito quer dizer que, estamos conectados, nós e o mundo, 
a um nível invisível e indetectável pela mente humana. Isso tam-
bém significa que, temos o poder de acessar muito mais informa-
ção, a informação que já existe no eterno Tempo Presente, através 
de processos de aumento de conexão, como veremos mais adiante. 
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O PODEROSO 

PODER DA 

INTENcaO,
~

A mais recente descoberta 
da ciência demonstra que 
a INTENÇÃO é uma PO-
DEROSA ENERGIA e que 
nossos pensamentos, senti-
mentos e intenções podem 
influenciar nosso mundo. 
Ao mesmo tempo, devido 
a específica configuração, 
nosso cérebro tem uma li-

mitada capacidade para receber informação deste campo de 
energia. É como um computador configurado, a nível de har-
dware e software, para receber uma limitada banda de frequ-
ência e volume de informação, em uma definida linguagem. 

Estudos sobre percepção extra-sensorial (PES), visão remo-
ta e clarividência – provaram ser possível “enxergar” além 
destas limitadas bandas de frequências, às quais o corpo e 
cérebro humano podem receber e processar, ampliando a 
quantidade e qualidade de informação, até um certo nível. 
Uma série de estudos feitos no México provaram que as on-
das cerebrais de uma pessoa irão afetar as ondas cere-
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brais de outra, durante estados alterados de consciência, 
mas o mais interessante vem agora: a pessoa com o “cére-
bro mais ordenado” é quem irá influenciar e até, levar o ou-
tro, ao estado de um cérebro mais ordenado e coerente. 
É baseado nisso que podemos considerar o positivo efeito cau-
dado por pessoas coerentes e despertas, sobre um coletivo mais 
adormecido e fortemente influenciado pela consciência de massa.  

Uma mente configurada com maior nível de coe-
rência (equilíbrio entre os padrões processados pe-
los dois lobos cerebrais) poderá gerar direta (inten-
cionalmente) ou indiretamente (fornecendo padrões 
energéticos através de sua presença) a “cura espiritual remota”. 

Existe a suposição de que as pessoas com capacidades medi-
únicas desenvolvidas, curadores, xamãs e sensitivos, terem 
algum tipo de habilidade que permite desenvolver e apre-
sentar poderes especiais.  De qualquer forma, uma grande 
gama de evidências científicas sugere que este tipo de cons-
ciência está naturalmente presente em cada um de nós e 
que podem ser desenvolvidas, com o devido treinamento. 
Todos nós somos capazes de AUMENTAR o nosso nível de CO-
NEXÃO com o CAMPO DE ENERGIA QUE NOS CERCA. 

Outra evidência da existência da conexão e inter-relação atra-
vés do campo de energia fundamental, ocorre quando a har-
monização é feita de maneira intencional. Várias culturas 
antigas conheciam muito bem o que a ciência agora pesqui-
sa, como por exemplo, o mecanismo da comunicação extra-
-sensorial que ocorre entre plantas, animais e seres humanos.  

Rupert Sheldrake tem realizado alguns dos mais profun-
dos e completos estudos científicos, mapeando a habilida-
de psíquica de animais de estimação, incluindo sua percep-
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ção extra-sensorial (PES), instinto para localizar sua casa, 
mesmo em grandes distâncias, comunicação de, ou entre 
grupos, além de mapear alguns com extraordinária memó-
ria. Muitos de seus estudos mostram que, plantas e animais

possuem um sofisticado e maior entendimento sobre a co-
municação instantânea através de frequências, do que o 
Homem, embora todos os seres viventes possuam as mes-
mas capacidades, variando o grau de desenvolvimento. 

Ao examinar as evidências da relação entre as ener-
gias da Terra e os seres viventes, chegamos a conclusão de 
que, existe um sistema de comunicação extra-sensorial, o 
qual, quando melhor detalhado, oferecerá as chaves para 
que o ser humano resgate sua habilidade de se comuni-
car mais ampla e conscientemente, com o mundo natural. 
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SOMOS SERES DE LUZ

Cientistas das melhores instituições de pesquisa, como as Uni-
versidade de Princeton e Stanford, entre outras de grande pres-
tígio na Europa, através de suas publicações dizem o que segue: 
- Seres humanos são concentrados (pacotes) de energia quânti-
ca, constantemente trocando informação com o campo de ener-
gia universal. Todos os seres vivos emitem uma fraca radia-
ção que é um dos mais cruciais aspectos do processo biológico. 

O físico alemão Fritz-Albert Popp descobriu que os hu-
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manos emitem partículas altamente coerentes de luz; 
uma das fontes primárias deste processo é o DNA. 
Cada molécula emite uma única frequência, a qual é usa-
da para comunicação. Pesquisadores franceses demonstra-
ram que é possível gravar a frequência de uma molécula, e, “to-
car” essa frequência para outras moléculas; o sinal, por si só, 
fará com que os mesmos subprodutos químicos sejam produzidos. 

Novas evidências mostram que a conversação entre o cérebro e o 
corpo deva ocorrer a níveis quânticos, maiormente através de on-
das e frequências, do que através de agentes químicos ou impul-
sos elétricos, isoladamente. Mas, a descoberta mais controvertida 
é a de que a base da função cerebral é a sua interação entre o cé-
rebro e o campo de Ponto Zero, ou Campo de Energia Universal.
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CURA FiSICA
´

Podemos considerar a cura 
como o resultado do poder da 
intenção (tanto do doente quan-
to do curador). Da mesma for-
ma, a etapa anterior, o perfei-
to estado físico, é fruto de uma 
determinação e vibração para 
manter-se em condições per-
feitamente equilibradas, liga-
das à energia universal. Ener-
gia coerente, harmonizadora. 

Se o poder da intenção pode 
ser usado como uma poten-
te força de cura, se a intenção 
pode criar saúde – ou melhorar 
o estado geral de outra pessoa 
– pode-se concluir que a doen-
ça é o distúrbio nas flutuações 
do campo de um indivíduo. 

Assim, a cura seria o processo 
de reprogramar as flutuações 

quânticas para operar de maneira mais coerente, estabelecendo uma 
melhor ordem (mais organizada e coerente) em outra pessoa. O curador 
pode atuar como o conduíte fornecedor de uma nova frequência para 
a pessoa doente, mas ela somente se curará, se entrar em ressonância 
com essa frequência, ou seja, se o seu livre-arbítrio assim o desejar. 
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Os conceitos detalhados acima foram resumidos e simplificados, 
a partir de publicações científicas. O que se pode adicionar à visão 
já dada neste texto é que, a manifestação da realidade desejada, da 
mesma forma que a cura, depende totalmente da intenção adicio-
nada ao processo de transformação, de uma realidade em outra. 

Se estamos conectados, podemos mani-
festar o que queremos...e, de fato, é o que 
fazemos, na maioria do tempo, incons-
cientemente - resultando manifestações 
conectadas ao nosso centro de credos e pa-
drões emocionais, acima da intenção em si.



13

O PODER DA MANIFESTAcaO 

 Usando o Pensamento Para Criar a Realidade

“O ser humano é parte de um todo, chamado por nós de “univer-
so”, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele tem a experiên-
cia de si mesmo, de seus pensamentos e sentimentos como algo sepa-
rado do resto - uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência”. 

ALBERT EINSTEIN
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A INTENSÃO CLARA é a mais poderosa ferramenta que 
temos à nossa disposição. A intenção é a causa da cria-
ção. Embora qualquer desejo seja uma intenção, há tam-
bém uma intenção subjacente que dá origem ao desejo. Isto 
é, “Por que este desejo em oposição a qualquer outro desejo?”
 - Se observarmos atentamente, veremos que há uma ou mais inten-
ções subjacentes. É essa intenção subjacente, consciente ou incons-
ciente, que determina onde colocamos o foco de nossa atenção. Nesse 
sentido, muitas de nossas intenções são, na verdade, inconscientes.

Em qualquer caso, ao colocar nossa atenção em uma deter-
minada direção ou em um determinado objeto, remaneja-
mos nossa energia nessa direção e fazemos, o que quer que 
seja, criando uma experiência como resultado desse foco. 
Toda vez que declaramos uma intencionalidade clara ou decidi-
mos fazer uma coisa particular em nossa vida e tomamos uma 
ação ou passo em direção a essa intenção, o universo responde 
e realmente começa a trazer para nossa vida, as circunstâncias 
que permitirão que esse pensamento se manifeste de uma forma 
possível de ser apoiado pelo ambiente em que nos encontramos.

Sempre que declaramos uma intenção, mas agimos em oposição 
a essa intenção, o universo responde em conformidade e frag-
menta nossa energia criativa dissipando nosso poder criativo. 
Exemplo: Quando a pessoa diz “eu sei que eu posso chegar lá ..., 
mas, ...” – ao adicionar essa palavra, ela está dividindo o poder 
criativo entre o “saber que é possível” e, o “ter certeza de que não 
seja possível”, já que suas palavras restritivas inseridas a um con-
texto afirmativo, significam, na verdade, 100% de certeza quan-
to a não ser possível. Normalmente as pessoas usam termos como 
“eu acho”, “vou tentar”, “talvez” para criar a ilusão de um postu-
lado, de uma afirmação positiva vinda do seu centro de credos, 
mas em realidade, o resultado será o que exatamente o credo do-
minante está dizendo: 100% de certeza quanto a não ser possível. 
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Uma parte nossa permanece com a intenção e outra parte fica 
com nossas ações, as quais são o contrário do postulado primário. 

É vital que cada um se torne tão claro quanto possível 
em relação ao entendimento sobre o que realmente 
está buscando e tentando criar sua vida e, o antago-
nismo que projeta.  Cada um de nós precisa tornar 
consciente a programação inconsciente para ver quais 
intenções carrega profundamente, dentro de seu ser.
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A realização mais poderosa que temos de cumprir é a de compre-
ender completamente o significado e implicações desta afirmação: 
“nossa energia criativa da vida vai para 
onde focamos nossa atenção e consciência”. 

Enquanto mantivermos uma crença, ela se torna um foco 
para nossa energia e direcionamos uma parte de nossa ener-
gia criativa, uma parte de nós mesmos, para essa cren-
ça. Se nossas crenças e / ou nossos pensamentos se opõem 
uns aos outros, nossa energia se torna dividida e dispersa.

Um dos conceitos essenciais da criatividade (a criação em si) é a de 
que nossas ações seguem nossos pensamentos. A este respeito, há 
outro conceito que se torna extremamente importante para a nossa 
manifestação positiva, e ela está intimamente ligada à INTENÇÃO. 
Este segundo conceito diz que qualquer ação que tomamos, re-
força o que acreditamos porque é sobre o que escolhemos agir. 
Por exemplo, podemos acreditar firmemente que todos os se-
res humanos são iguais, tem os mesmos direitos. Mas, cada vez 
que agimos de uma forma que não suporta essa crença, cor-
roemos a nossa crença e roubamos a energia. Nós, literal e fi-
gurativamente, fragmentamos nossa energia e nossa psique. 
Estamos mergulhando nossa casa, minando sua fundação.

Podemos direcionar energia para cada crença desejada, consi-
derada positiva em nossas vidas. A quantidade de energia que 
podemos direcionar está em um espectro. Em uma extremida-
de é zero energia, significando que nós nunca escolhemos agir 
sobre essa crença e a crença permanece em nossa psique como 
potencial puro. Está sempre lá esperando para que um dia, dire-
cionemos energia para ela. No outro extremo do espectro é onde 
colocamos toda a nossa energia disponível sempre que a vida 
apresenta a oportunidade de agir com base nessa crença. Neste 
caso, cada vez que somos confrontados com a atuação sobre essa 
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crença ou na direção dessa crença, optamos por agir em favor 
dessa crença, não importa o impacto que possa ter em sua vida.

Precisamos entender que qualquer ação que façamos ou tome-
mos, seja no que chamamos ação real ou ação simbólica (ritu-
al, cerimônia), é uma ação que reforça, para a psique, o desejo 
de nossa parte de manifestar o pensamento por trás dessa ação 
ou ritual. Por exemplo, a simples ação de preencher um formu-
lário de candidatura para algum trabalho é uma ação de nos-
sa parte e a declaração de uma intencionalidade para nossa 
vida e pode ser visto como um ritual que estamos realizando. 

A questão é: “Qual é a intenção por trás do ato de preencher o pedi-
do?” – Estamos fazendo isso porque realmente queremos o que a 
ficha está nos preparando para fazer, ou a estamos completando 
para satisfazer os desejos de outra pessoa e não temos nenhuma 
intenção real em fazer o que, após a ficha, será exigido. A superfí-
cie da ação será a mesma, mas para onde estamos dirigindo nossa 
energia depende da intenção e crenças que subjazem nossas ações.

Na compreensão de que nossas ações precisam seguir nossas in-
tenções mais profundas e nossas ações reforçam nossas intenções, 
outro princípio de criatividade é que precisamos nos compro-
meter com o que desejamos criar. Uma vez que os fluxos de ener-
gia onde focamos nossa atenção e qualquer ação que tomamos, 
reforçam nossa intenção, precisamos dar ao nosso pensamento, 
o foco de nossa atenção e energia, o que queremos manifestar.

Versões sobre este PRINCÍPIO DO FOCO que rege nossa realida-
de é encontrada em algumas das literaturas esotéricas, sendo afir-
mado algo assim: “Aquilo que prestamos atenção é atraído para 
a nossa experiência pessoal” ou, eles dizem que a não realidade 
física inverte a realidade física e “semelhante atrai semelhante”. 
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“No entanto, essas versões do princípio não 
trazem a VERDADE que é a INTENÇÃO e 
não o OBJETO DO FOCO que é a questão.”

Por exemplo, alguns dirão que o poder da intenção é atrair 
para a nossa vida aquilo em que nos concentramos. É dito: 
“não se concentre em um medo porque nós atraímos para 
nossa vida o que tememos”. No entanto, isso é uma má apli-
cação deste princípio de como estamos focalizando. É a in-
tenção por trás de nosso foco no medo que é a questão. 

Se nos concentramos no medo de enfrentar os perigos e miti-
gar o dano potencial, por exemplo, criando um espaço seguro e 
de bem-estar, se evitarmos nos concentrar no medo porque es-
tamos com medo, nosso foco ainda está no que tememos, mes-
mo que não pensemos nisso. Neste caso, o medo é o que cresce 
em nossa vida, não necessariamente o que estamos temendo. 

Meditar, contemplar e / ou pensar sobre o que desejamos ir em-
bora, nega a intenção por trás de nossas ações que dão origem 
ao nosso desejo, como o que queremos que seja. A questão não é 
viver em um mundo onde não temos medo e ajustar nossa vida 
por causa do medo. A questão é entrar no medo, e, entender de 
onde ele vem, habilitando a forma de lidar com ele, em sua raiz.

MEDO é uma ENERGIA e ela pode ser transformada. 
O poder da intenção surge do princípio essencial do uni-
verso - nossa energia criativa vai para onde a aten-
ção e o foco estiverem, em um crescente; assim se expan-
dirá, com base na atenção que lhe dermos. A chave para 
criar o futuro de nossa escolha é a atenção e constância. 
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O motivo que o leva a
 focar algo e a forma como 
o faz, é mais importante 
do que a atenção em si.
Como focamos nossa atenção, depende do que acredita-
mos, de como acreditamos, de nossa estrutura de crenças e 
de quanto tempo e energia damos a esse foco; isso é o que de-
termina quanta energia flui para esse objetivo ou objeto. 

A estrutura de crenças é o fator de controle com o qual teremos 
de lidar se sua atenção inconsciente é ativada ou desativada. 
Lembre-se do princípio da criação no trabalho. Se a atenção es-
tiver ligada, a energia flui. Se estiver desligada, nada acontece. A 
quantidade de energia que flui, depende de quanto tempo e como 
fortemente prendemos nossa atenção, associado a quanta ener-
gia permitimos fluir nessa atenção. Para controlar nossa energia, 
precisamos começar a entender o que controla nossa atenção.

Para maior compreensão do processo de manifestação da 
realidade física, transformando ENERGIA em MATÉRIA 
de acordo com a manifestação que deseja criar para sua 
vida, apresento seus principais componentes e mecanismos. 
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1. VISUALIZAÇÃO -  O processo de visualização é fun-
damental. Tenha uma imagem, um conceito ini-
cial, uma foto, um desenho, projeto de algo que repre-
senta a sua intenção de manifestação, claramente. 

2. DESEJO – este conceito caminha, lado a lado ao entu-
siasmo. Quando você vê o projeto representado pela “vi-
são”, encaminha um fluxo de energia agregadora (energia 
de coesão) através do entusiasmo. Energize a visão, com in-
tensidade para viabilizar a manifestação dessa realidade.

3. CREDO - você deve saber explorar, examinar dentro de si 
mesmo, se realmente crê ser possível realizar tal feito, manifes-
tar o que está visualizando.  É necessário estar seguro quanto 
a ser possível e ter o merecimento para receber. Caso algum 
obstáculo apareça, entre em contato com a ideia do que você 
acredita e descubra o que preferiria acreditar. Descubra onde 
as crenças que você teve vieram, por que insiste (ou insistiu) 
em mantê-las, por que elas trabalharam para você, por que 
está motivado a acreditar nessas definições e determinar em 
sua imaginação, novas definições que são mais representativas 
do que você realmente deseja. Após esse processo, saiba, sem 
sombra de dúvidas, que o processo está em vigor e a caminho. 
 
4. ACEITAÇÃO -  você deve se aceitar totalmente e à nova 
crença como verdadeira, sem sombra de dúvidas, assim como 
você aceitou a velha crença que ainda existe na sua realidade. 

Os primeiros 4 passos são a etapa preparatória. Ago-
ra caminharemos para a conclusão do processo. 

5. A INTENÇÃO - Você tem que ter a intenção de manifestar o que 
está visualizando – tem que ser a sua verdade, para poder aconte-
cer. Você pode querer algo, mas não necessariamente ter a real in-
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tenção de realizar isso, mesmo que afirme verbalmente. Deve ser 
uma escolha consciente. Não um esforço, mas um foco. Isso tam-
bém é conhecido como o mandamento consciente de sua realidade. 

6. AÇÃO - Sinta como se a realidade já existisse no presente. 
Você deve fazer as coisas da maneira como você faria se a rea-
lidade já existisse. Seja a expressão da realidade de seu desejo 
e visualização. Para que seu COMPORTAMENTO e sua LIN-
GUAGEM CORPORAL sejam diferentes do que costumavam ser, 
e representativos da realidade em que você está agora focado. 

7. DEIXAR IR – LIBERE! Não espere nada, apenas faça o que foi 
colocado até o item 6 e agora, neste. Quando deixamos ir, libera-
mos - o retorno pode ser diferente ou até maior do que desejáva-
mos. Deixe o Universo escolher o que irá trazer até você. Não se 
prenda a um único modelo. Mesmo que você tenha visualizado 
com intensidade, pode ser que o mais adequado seja receber uma 
outra versão do seu pedido. Eu costumo dizer: se você quer a Lua, 
mire o Sol e aceite se vier um novo planeta. Esse é o poder do para-
doxo. Você está usando o poder do paradoxo da existência da cria-
ção. O escuro e a luz, ambos os lados da polaridade. Tudo já está 
perfeito como é. Uma vez que você aceita aquilo que se apresen-
ta, da maneira que é, agora pode transformar-se em outra coisa.
A realidade física é um reflexo de tudo o que é e deve ser. Um re-
flexo de suas crenças mais fortes, seu desejo mais forte, o que você 
acredita ser verdadeiro sobre si mesmo ou possível para você. E, 
para melhor refinar a compreensão das ideias que deseja, cer-
tifique-se de que você está pedindo a coisa em si, não o modo, o 
processo para essa coisa. Deixe o processo a cargo do Eu Superior. 
Como pedir: Peça apenas a coisa, a essência, a coisa espe-
cífica em si – esqueça o processo e tampouco coloque so-
bre ela as tuas necessidades. Queira apenas “a coisa em si”. 
Todos os detalhes trabalharão automaticamente sobre como 
será o caminho da menor resistência e o melhor para todos 
os interessados – para que essa realidade seja manifestada.
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VOCÊ NÃO TEM QUE 
SE PREOCUPAR SOBRE 

“COMO” A COISA SE
 MANIFESTARÁ.
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Tudo se manifestará da melhor maneira possível se 
você construir uma intensidade de intenção - e, em se-
guida, basta deixar ir. Nenhuma expectativa, nenhu-
ma estrutura, nenhuma insistência. Apenas subsídio total. 

Você suporta sua realidade. Essa é uma diferença profun-
da na compreensão. Se você apoiar a sua realidade, sua rea-
lidade irá refletir o apoio de volta que você está dando a ela. 

O poder de ser apoiado não vem de sua realidade físi-
ca. Isso nunca aconteceu. Ele vem de você se apoiando, 
por acreditar no que você sabe que é verdade. Se você só 
apoiar 70%, não espere obter 100% do que você preferir.

Então este é o momento de por em prática es-
ses 7 passos e treinar até sedimentarem dentro de 
você, passando a funcionar via piloto automático. 
Quanto mais aprender a manifestar a sua realidade, da manei-
ra como deseja viver, permanecerá, mais e mais, em um estado 
de equilíbrio onde você refletirá o que acredita mais fortemen-
te - a sabedoria sobre a mecânica que está sujeita a realidade 
universal, feita de MATÉRIA, ENERGIA, ESPAÇO E TEMPO. 



Chegando ao final deste segundo e-book, espero 
ter podido adicionar mais um pouco de conheci-
mento para potencializar o seu caminho rumo ao 
autodomínio e aumento da capacidade pessoal, 

características fundamentais no 
Processo do Despertar.

Com todo amor,
Maria Pereda, Ph.D


